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323. 

На основу члана 8. Закона о савезним органима 
управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56, 44/60 и 
22/62) и чл. 37, 52, 55. и 60. Закона о државној 
управи („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), 
Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ОСНИВАЊУ И УКИДАЊУ ОДРЕЂЕНИ^ СА-

ВЕЗНИХ ОРГАНА УПРАВЕ 

Члан 1. 
Оснива се Секретаријат Савезног извршног већа 

за трговину и туризам. 
Секретаријат Савезног извршног већа за трго-

вину и туризам прати извршавана савезног дру-
штвеног плана у области трговине, угоститељства 
и туризма и врши управне послове из надлежности 
федерације у области спровођења прописа о орга-
низована трговинске и угоститељске делатности и 
спровођења мера за унапређивање тих делатности, 
у области предлагања и спровођења мера за унапре-
ђивање туристичке привреде и развоја туризма, у 
области спровођења привредних и управних мера 
у трговини, угоститељству и туризму, спровођења 
мера у погледу резерви сировина и производа за 
исхрану и обезбеђивања правилног функционисања 
органа који врше послове у вези са тим резервама, 
у области инспекције тржишта и цена, контроле 
мера и драгоцених метала, као и друге управне по-
слове из надлежности федерације у овим области-
ма, ако поједини од тих послова нису стављени *у 
надлежност других савезних органа управе. 

У саставу Секретаријата Савезног извршног ве-
ћа за трговину и туризам јесу: Савезни тржишни 
инспекторат, Управа за мере и драгоцене метале, 
Дирекција за сировине и Дирекција за исхрану. 

Члан 2. 

Оснива се Секретаријат Савезног извршног већа 
за савезни буџет и општу управу. 

Секретаријат Савезног извршног већа за саве-
зни буџет и општу управу врши управне послове у 
вези са припремањем, извршавањем и контролом 
извршавања савезног буџета, послове у вези са ор-
ганизовањем и радом техничких служби потребних 
за рад Савезног извршног већа и савезних органа 
управе, надзор .над радом службеника који врше 
материјално пословање у органима савезне управе 
и установама над којима Савезно извршно веће 
врши право надзора, као и управне послове из над-
лежности федерације у области спровођења про-
писа о службеничким односима, систематизације 
радних места у савезним органима управе и уста-
новама које су основали савезни органи и послове 
унапређивања администрације и административног 
пословања у органима управе и установама које 
врше јавну службу. 

Секретаријат Савезног извршног већа за савезни 
буџет и општу управу врши према Савезном хидро-

метеоролошки!^ заводу права и дужности одређене 
у члану 46. Закона о државној управи. 

Члан 3. 
Укида се Секретаријат Савезног извршног већа 

за општу управу. 
Послови из досадашње надлежности Секрета-

ријата Савезног извршног већа за општу управу 
преносе се у надлежност Секретаријата Савезног 
извршног већа за савезни буџет и општу управу. 

Члан 4. 
Секретаријат Савезног извршног већа за народ-

но здравље и Секретаријат Савезног извршног већа 
за социјалну политику и комунална питања спајају 
се у Секретаријат Савезног извршног већа за на-
родно здравље и социјалну политику. 

Секретаријат Савезног извршног већа за народ-
но здравље и социјалну политику врши управне 
послове из надлежности федерације у области на-
родног здравља и снабдевања земље лековима, са-
н и т е т с к а уређајима и материјалом, заштите деце 
и омладине, бивших бораца и деце бивших бораца 
и жртава фашистичког терора, заштите инвалида 
и других лица којима је потребна помоћ друштвене 
заједнице, послове из области старатељства и зашти-
те породице, послове у вези са организационим, еко-
номским и другим питањима из стамбене и кому-
налне области, послове у вези са исељеницима, 
одржава везе са одговарајућим установама и орга-
низацијама других земаља и међу народ ним орга-
низацијама, учествује у припремању међународних 
споразума у тим областима и стара се о њиховом 
извршавању, врши и друге послове из надлежности 
федерације у области народног здравља и социјалне 
заштите, ако поједини од тих послова нису став-
љени у надлежност других савезних органа управе. 

У саставу Секретаријата Савезног извршног ве-
ћа за народно зд|равље и социјалну политику јесу: 
Савезни санитарни инспекторат, Упрара за фарма-
ц е у т е ^ службу и медицинско снабдевање и Управа 
за инвалидска и борачка питања. 

Члан 5. 
Делокруг Секретаријата Савезног извршног ве-

ћа за опште привредне послове, утврђен чланом 18. 
Закона о савезним органима управе, мења се, и овај 
Секретаријат врши следеће послове: прати текућа 
кретања у привреди и подноси Савезном извршном 
већу односно Одбору за општа привредна питања 
анализе и извештаје о тим кретањима, предлаже 
предузиман^ мера у области текуће економске по-
литике и прати дејство тих мера, предлаже мере 
у погледу обезбеђивања и коришћења привредних 
резерви и стара се о спровођењу тих мера, пред-
лаже управне и привредне мере на тржишту и пре-
дузима мере за које је овлашћен, врши управне 
послове из надлежности федерације у области цена 
и тарифа и даје Већу мишљење по тим питањима. 

У саставу Секретаријата Савезног извршног ве-
ћа за опште привредне послове је Савезни уред за 
цене. 
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Члан 6. 
Делокруг Савезног завода за привредно плани-

рање, утврђен чланом 31. Закона о савезним орга-
нима управе, мења се, и Завод врши следеће по-
слове: проучава стање и развитак привреде, изра-
ђује савезне друштвене планове, прати извршавање 
савезног друштвеног плана у целини, врши анализе, 
сређује и обрађује податке и подноси Савезном из-
вршном већу повремене анализе и извештаје о из-
вршавању савезног друштвеног плана, даје Саве-
зном извршном већу предлоге за доношење прописа 
и предузиман^ мера за извршавање савезног дру-
штвеног плана и остваривања општих односа утвр-
ђених планом, прати дејство мера за извршавање 
савезног друштвеног плана и врши друге послове из 
надлежности федерације у области израде привред-
них планова и метода планирања. 

Члан 7. 
Савезни Државни секретаријат за послове роб-

ног промета, укинут чланом 1. Закона о изменама 
и допунама Закона о са*везним органима управе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 22/62), престаје са ра-
дом на дан 20. јуна 1962. године. 

Секретаријат Савезног извршног већа за тргови-
ну и туризам преузима све послове из досадашње 
надлежности укинутог савезног Државног секрета-
ријата за послове робног промета, осим послова из 
области предлагања и спровођења управних и при-
вредних мера на тржишту, из области цена и тари-
фа, као и из области предлагања мера у погледу 
обезбеђивања и коришћења привредних резерви и 
старања о спровођењу тих мера, који се преносе у 
надлежност Секретаријата Савезног извршног већа 
за опште привредне послове. 

Члан 8. 
Савезна управа за заштиту биља и Савезна 

управа за послове ветеринарства, основане Уредбом 
о оснивању самосталних савезних органа државне 
управе у области привреде („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 8/53) као самостални органи управе, постају ор-
гани управе у саставу Секретаријата Савезног из-
вршног већа за пољопривреду и шумарство. 

Члан 9. 
Савезни санитарни инспекторат, основан Зако-

ном о санитарној инспекцији („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 23/56), постаје орган управе у саставу 
Секретаријата Савезног извршног већа за народно 
здравље и социјалну политику. 

Управа за фармацеутску службу и медицинско 
снабдевање, основана Уредбом о оснивању и укида-
њу одређених савезних органа управе („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 45/57, 6/58, 15/58 и 28/60) као орган 
управе у саставу Секретаријата Савезног извршног 
већа за народно здравље и Управа за инвалидска и 
борачка питања, основана Уредбом о оснивању и уки-
дању одређених савезних органа управе као орган 
управе у саставу Секретаријата Савезног извршног 
већа за социјалну политику и комунална питања, 
настављају са радом као органи управе у саставу 
Секретаријата Савезног извршног већа за народно 
здравље и социјалну политику. 

Члан 10. 
Стручне и административне послове за Комиси-

ју за вод ©привреду врши Секретаријат Савезног из-
вршног већа за пољопривреду и шумарство. 

Члан 11. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престају да 

важе одредбе уредаба и других прописа Савезног 

извршног већа које су у супротности са одредбама 
ове уредбе. 

Члан 12. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 123 

5. јуна 1962. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

324. 

На основу члана 81. став 3. Уставног закона, Са-
везно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ОРГА-

НИЗАЦИЈИ И РАДУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ 
ВЕЋА 

Члан 1. 
У Уредби о организацији и раду Савезног извр-

шног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/5в и 
21/59) у члану 16. после става 4. додаје се нови став 
5, који гласи: 

„Секретар Већа има једног или више помоћ-
ника." 

Члан 2. 
У члану 34. став 1. мен»а се и гласи: 
„Савезно извршно веће има ове одборе: 
1) Координациони одбор, 
2) Одбор за унутрашњу политику, 
3) Одбор за друштвени план, 
4) Одбор за општа привредна питања, 
5) Одбор за економске односе са иностранством, 
6) Одбор за просвету и културу, 
7) Одбор за народно здравље и социјалну по-

литику." 
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 
„Послове координације у области економске по-

литике врши Одбор за привредну координацију." 
Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 3. 
У члану 36. после става 1. додаје се нови став 2, 

који гласи: 
„Чланови Одбора за привредну координацију су 

председници Одбора за друштвени план, Одбора за 
општа привредна питања, Одбора за економске од-
носе са иностранством и Савезне привредне коморе 
и други функционери које одреди Веће. Председник 
Одбора је један од потпредседника Већа." 

Досадашњи ст. 2. до 4. постају ст. 3. др 5. 
У ставу 5. реченица друга брише се. 

Члан 4. 
У члану 37. став 1. мења се и гласи: 
„ Коор данациони одбор: 
1) стара се о остваривању опште и економске 

политике Савезне народне скупштине и Савезног 
извршног већа, и предлаже Већу доношење закљу-
чака и мера за њихово спровођење; 

2) утврђује у оквиру одлука Већа начелне осно-
ве за израду закона, друштвеног плана, буџета и 
других савезних прописа; 
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3) утврђује општа начела за рад и унутрашњу 
организацију савезних органа управе, и усклађује 
њихов рад; 

4) претреса питања која се односе на друштвени 
систем и организацију државних органа, и даје над-
лежним органима управе смернице за рад у овој 
области; 

5) оцењује законитост рада савезних органа 
управе и установа и организација над којима право 
надзора врши Веће; 

6) утврђује одговоре на питања посланика Са-
везне народне скупштине; 

7) доноси у име Већа решења и одлуке по од-
ређеним хитним пословима, као и у кадровским и 
другим питањима из надлежности Већа за које га 
овласти Веће; 

8) усклађује рад органа Већа; 
9) утврђује дневни ред седница Већа." 

Члан 5. 
После члана 37. додаје се нови члан 37а, који 

гласи: 
„Одбор за привредну ^ординацију прзтреса пи-

тања у вези са обезбеђивањем спровођења једин-
ствено економске политике и друга економска пи-
тања која се односе на делокруг два или више од-
бора Већа, и ставља предлоге Већу за њихово ре-
шавање." 

Члан 6. 
У члану 38. ст. 2. и 3. мењају се и гласе: 
„У делокруг Одбора за друштвени план спадају 

утврђивање смерница за израду годишњег и пер-
спектива^ савезног друштвеног плана, утврђивање 
нацрта тих планова, питања у вези са остваривањем 
савезног друштвеног плана и са општим развитком 
привреде, као и предлагање одговарајућих мера Са-
везном • извршном већу за извршаваше плана. 

У делокруг Одбора за општа привреди® питана 
спадају питања текуће економске политике, пред-
лагања мера у погледу обезбеђивања стабилности 
привреде, усмеравања привредне праксе, контроле 
тржишта и усклађивање робно-новчаних односа 
уопште." 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 
„У делокруг Одбора за економске односе са ино-

страног вом спадају питања политике у економским 
односима са иностранством, платног биланса, односа 
и сарадње са међу народним и регионалним економ-
ским организацијама, питања у вези са припрема-
њем плана извоза и увоза и остваривањем тог пла-
на, претресање и предлагање мера у области еко-
номских и финансијских очнога са иност^анством 
у циљу остваривања платног биланса и друга пи-
тања из области економских односа са иностран-
ством." 

Досадашњи ста® 4. постаје став 5. 
Досадашњи став 5, који постаје став 6, мења се 

и гласи: 
„У делокруг Одбора за народно здравље и со-

цијалну политику спадају питања здравствено за-
штите и здравствених установа, заштите радника, 
социјалне заштите, стамбена и социјално-комувал-
на питања, као и питања социјалног осигурања." 

Досадашњи ст. 6. и 7. бришу се. 

Члан 7. 
У члану 39. став 1. после тачке 3. додаје се нова 

тачка 4, која гласи: 
„4) усклађује рад одговарајући* савезних ор-

гана управе и даје им смернице за рад;". 
Досадашња тачка 4. постаје тачка 5ц 

Члан 8. 
Члан 40. брише се. 

Члан 9. 
У члану 43. став 1. после речи: „у расправлуању" 

место зареза ставља се тачка, а речи: „али не У 
одлучивању" бришу се. 

У ставу 2. после речи: „седнице" додају се речи: 
„државне секретаре, секретаре у Савезном изер-* 
шном већу.". 

Члан 10. 
У члану 58. став 4. реченица друга мења се и 

гласи: 
„Ако се нацрти или предлози односе на питања 

службеничка односа у области државне управе, 
они се достављају истовремено и Секрегаријату Са-
везног извршног већа за савезни буџет и општу 
управу, а ако се односе на установљавање надлеж-
ности судова или на прописиван^ казнених одре-
даба — и Секретар^ ату Савезног извршног већа за 
правосудне послове." 

Члан 11. 
У члану 61. речи: „од надлежног одбора" заме-

њују се речима: „од подносиоца нацрта закона од-
носно предлагача прописа". 

Члан 12. 
У члану 77. став 1. мења се и гласи: 
„Чланови Савезног извршног већа могу имати 

кабинете." 
Ст. 3. и 4. бришу се. 

Члан 13. 
Члан 78. брише се. 

Члан 14. 
Члан 79. мења се и гласи: 
„За вршење стручних и административних по-

слова за потребе Савезног извршног већа постоје 
стручне службе Већа. 

За вршење послова у вези са испитивањем пред-
ставки и притужби упућених Већу постоји Биро Са-
везног извршног већа за представке и притужбе.* ; 

Члан 15. 
У члану 80. став 1. мења се и гласи: 
„О службеничка односима службеника каби-

нета чланова Савезног извршног већа и стручних 
служби Већа, осим оних које поставља Веће, решава 
секретар Већа." 

Став 3. мења се и гласи: 
„Секретар Већа може овластити свог помоћника 

да доноси решења о службеничким односима слу-
жбеника стручних служби Већа." 

Члан 16. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". Ј 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 124 

5. јуна 1962. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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325. 

На основу чл. 35. и 36. Уредбе о организацији и 
раду Савезног извршног већа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 20/5«, 21/5© и 25/62), Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА И ДРУГИХ ОДБО-

РА САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

I. За председника и чланове Координационог 
одбора Савезног извршног већа именују се, и то: 

За председника: 
1 Едвард Кардељ, потпредседник Већа. 

За чланове: 
2. Александар Ранковић, потпредседник Већа; 
3. Родољуб Чолаковић, потпредседник Већа; 
4. Мијалко Тодоровић, потпредседник Већа; 
5. Јаков Блажевић, члан Већа; 
6. Крсте Црвенковски, члан Већа — секретар 

просвету и културу; 
7. Иван Гошњак, члан Већа — државни секре-

тар за послове народне одбране; 
8. Авдо Хумо, члан Већа; 
9. Борис Крајгер, члан Већа; 

10. Милош Минић, члан Већа; 
II. Коча Поповић, члан Већа — државни се-

кретар за иностране послове; 
12. Милентије Поповић, члан Већа; 
13. Вељко Зековић, секретар Већа. 
11. За председника Одбора Савезног извршног 

Бећа за привредну ^ординацију именује се Мијал-
ко Тодоровић, потпредседник Већа. 

Чланови Одбора за привредну координацију су: 
1. Председник Одбора Савезног извршног већа 

*а друштвени план; 
2. Председник Одбора Савезног извршног већа 

4а општа привредна питања; 
3. Председник Одбора Савезног извршног већа 

)а економске односе са иностранством; 
4. Председник Савезне привредне коморе. 
Чланови Одбора су и други функционери које 

одреди Савезно извршно веће. 
III. За председника Одбора Савезног извршног 

лећа за друштвени план именује се Милош Минић, 
длан Већа. 

Чланови Одбора за друштвени план су: 
1. Генерални директор Савезног завода за при-

вредно планирање; 
2. Председник Савезне привредне коморе; 
3. Државни секретар за спољну трговину; 
4. Државни секретар за послове финансија; 
5. Секретар Савезног извршног већа за опште 

привредне послове; 
6. Секретар Централног већа Савеза синдиката 

Ју го сл авије; 
7.-12. Председник одбора за друштвени план 

извршних већа народних република. 
У раду Одбора учествују и други државни се-

кретари и секретари Савезног извршног већа, од-
носно њихови заменици, када су на дневном реду 
питања из делокруга тих секретаријата. 

Државни секретари и секретари у Савезном из-
вршном већу, као и председник Савезне привредне 
коморе, могу, у сагласности са председником Одбо-
ра, одредити да у раду Одбора уместо њих уче-
ствују њихови заменици. 

IV. За председника Одбора Савезног извршног 
већа за општа привредна питања именује се Борис 
Крај тер, члан Већа. 

Чланови Одбора за општа привредна питања су: 
1. Председник Савезне привредне коморе; 
2. Секретар Савезног извршног већа за инду-

стрију; 
3. Секретар Савезног извршног већа за пољо-

привреду и шумарство; 
4. Секретар Савезног извршног већа за саобра-

ћај и везе; 
5. Секретар Савезног извршног већа за трго-

вину и туризам; 
6. Секретар Савезног извршног већа за рад; 
7. Државни секретар за спољну трговину; 
8. Државни секретар за послове финансија; 
9. Секретар Савезног извршног већа за опште 

привредне послове; 
10. Потпредседник Централног већа Савеза син-

диката Југославије; 
11. Гувернер Народне банке ФНРЈ; 
12. Директор у Савезном заводу за привредно 

планирање у чији делокруг спадају послови извр-
шења плана. 

Државни секретари и секретари у Савезном из-
вршном већу, као и председник Савезне привредне 
коморе, могу, у сагласности са председником Одбо-
ра, одредити да у раду Одбора уместо њих учеству-
ју њихови заменици. 

V. За председника Одбора Савезног извршног 
већа за економске односе са иностранством имену-
је се Авдо Хумо, члан Већа. 

Чланови Одбора за економске односе са ино-
странством су: 

1. Државни секретар за спољну трговину; 
2. Секретар Савезног извршног већа за тргови-

ну и туризам; 
3. Секретар Савезног извршног већа за саобра-

ћај и везе; 
4. Секрета^ Савезног извршног већа за инду-

стрију; 
5. Државни секретар за послове финансија; 
6. Помоћник државног секретара за иностране 

послове (за економски сектор); 
7. Директор Савезног завода за међународну 

техничку сарадњу; 
8. Директор у Савезном заводу за привредно 

планирање у чији делокруг спадају послови плани-
рања извоза и увоза; 

9. Потпредседник Савезне привредне коморе у 
чији делокруг спадају спољнотрговински послови; 

10. Председник Управног одбора Ју гос ловен сне 
банке за спољну трговину; 

11. Вицегувернер Народне банке ФНРЈ. 
Државни секретари и секретари у Савезном из-

вршном већу могу, у сагласности са председником 
Одбора, одредити да у раду одбора уместо њих 
учествују њихови заменици. 

VI. За председника Одбора Савезног извршног 
већа за народно здравље и социјалну политику 
именује се Мома Марковић, члан Већа и секретар 
за народно здравље и социјалну политику. 

Б. бр. 29 
5. јуна 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпр едс ед н јж, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 
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326. 
На основу члана 70. став 1. тачка 3. Уредбе о 

трговинској делатности и трговинским предузећима 
и радњама („Службени лист ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 
19/60, 13/61, 27/61, 6/62 и 16/62), савезни Државни се-
кретаријат за послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О РАСПОДЕЛИ РУДЕ ЖЕЛЕЗА ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

СИРОВОГ ГВОЖЂА У 1962. ГОДИНИ 
1. Расподела руде железа за производњу сиро-

вог гвожђа у 1962. години, у смислу ове наредбе, 
обухвата руду железа из производње рудника Љу-
би ја и Вареш и из увоза. 

2. За производњу белог сировог гвожђа рудни-
ци Љуби ја и Вареш испоручиће у 1962. години же-
лезарама Зеница, Јесенице и Сисак следеће коли-
чине руде железа: 

(у ООО тона) 

1) Рудник Љуби ја 
2) Рудник Вареш 
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Из увоза обезбедиће се за производњу белог си-
ровог гвожђа: Железари Зеница — 227.000 тона, Же-
лезари Јесенице — 41.000 тона и Железари Сисак — 
34.500 тона. 

3. Количину руде железа одређену у тачки 2. 
став 1. ове наредбе, Рудник Љуби ја испоручиће же-
лезарама према следећим врстама: 

(у 00.0 тона) 
лимон ит сидерит јшмон-ит укупно 

1) Железари Зеница 210 
2) Железари Јесенице 92 
3) Железари Сисак 165 

71 
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Вишак произведем руде железа испоручиће се 
првенствено железарама Зеница, Јесенице и Сисак 
и сразмерно томе смањити увоз руде железа из 
тачке 2. став 2. ове наредбе. 

Расподелу вишка произведем руде железа из 
става 2. ове тачке врши Удружење југословенских 
железара само, односно по упутствима Секретари-
јата Савезног извршног већа за индустрију. 

9. Рудници Љуби ја и Вареш и железаре дужни 
су преко Удружења југословенских железара до-
стављати Секретар^ ату Савезног извршног већа за 
индустрију и савезном Државном секретаријату за 
послове робног промета месечне податке о произ-
водњи, испорукама, потрошњи и залихама руде же-
леза из домаће производње и увоза. 

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

Бр. 2779/1 
13. јуна 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

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

Железаре могу међусобним споразумом, у дого-
вору са Рудником Љуби ја, мењати количине руда 
железа из става 1. ове тачке по врстама руде, а у 
оквиру укупних количина одређених у тачки 2. ове 
наредбе за сваку поједину железару. 

4. Рудник Вареш испоручиће количину руде 
железа из тачке 2. ове наредбе по погонима (реви-
рима), и то: 

(у ООО тона) 
Брезик Дрошко- Смрека Укупно 

вац 
1) Железари Зеница 295 474 240 1.009 
2) Железари Јесенице 15 12 8 35 
3) Железари Сисак 14 13 8 35 

5. За производњу сивог сировог гвожђа Рудник 
Љубија испоручиће у 1962. години железарама Си-
сак, Илијаш и Шторе следеће количине руде лимо-
нита: 

(у ООО тона) 
1) Железари Сисак 16 
2) Железари Илијаш 29 
3) Железари Шторе 39 

6. Количине руде железа које су по одредбама 
ове наредбе рудници Љубија и Вареш дужни у 1962. 
години испоручити појединим железарама, умањују 
се за количине руде железа које су ови рудници 
испоручили тим железарама од 1. јануара 1962. го-
дине до дана ступања на снагу ове наредбе. 

7. Усклађивање испоруке и потрошње руде же-
леза из домаће производње и увоза вршиће по ме-
сецима, у оквиру количина одређених овом наред-
бом, рудници Љубија и Вареш и железаре путем 
договора у Удружењу југословенски* железара. 

8. Рудник Љубија дужан је Удружењу југосло-
венских железара пријавити количину руде железа 
коју произведе преко количина одређених у тач. 2, 
3. и 5. ове наредбе. 

327. 
На основу тачке 6. став 2. Одлуке о евиденцији 

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

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

МОГУ ПОВИШАВАТИ ЦЕНЕ 
1. Произвођачке организације не могу повиша-

вати постојаће продајне цене за следеће производе 
односно групе производа: 

1) посуђе од стакла, керамике и порцелана; 
2) фирнисе; 
3) уљане боје; 
4) лакове; 
5) оловке. 
2. Под постојећим продајним ценама, у смислу 

тачке 1. ове наредбе, подразумевају се цене по ко-
јима су произвођача организације продавале од-
носне производе до дана ступања на снагу ове на-
редбе. 

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

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

Бр. 3000/1 
14. јуна 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

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

328. 
На основу члана 18. став 2. Закона о Савезном 

буџету за 19-62. годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
52/61) и тачке 3. Одлуке о давању регреса за греж 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 16/62), у сагласности са 
савезним Државним секретари] атом за послове фи-
нансија, Секретаријат Савезног извршног већа за 
индустрију издаје 

Н А Р Е Д Б У 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ЗА 

ГРЕЖ 
1. Регрес из тачке 1. Одлуке о давању регреса 

за греж (у даљем тексту: Одлука) остварују следећи 
произвођачи домаћег грежа (филанде); 
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1) Свилареки комбинат „Нонча Камишова", Ти-
тов Велес, 

2) Војвођанска индустрија свиле, Нови Сад — 
фи ланд а у Панчеву, 

3) Индустрија природне свиле „Напредак", Нови 
Кнежевац, 

4) Претпријатие за производство на свила, Ђев-
ђелија. 

2. Корисници регреса из тачке 1. ове наредбе 
остварују регрес подношењем захтева за регрес 
преко Пословног удружења произвођача природне 
свиле и памука у Београду (у даљем тексту: Удру-
жење). 

3. Уз захтев за регрес корисници регреса из тач-
ке 1. ове наредбе прилажу: 

1) фактуру односно препис фактуре или интер-
ног документа за продате и испоручене количине 
грежа, 

2) доказ о извршеној испоруци грежа, 
3) обрачун регреса по јединици мере и за укуп-

ну количину грежа. 
4. На основу захтева за регрес поднетих од 

стране корисника регреса, Удружење саставља, по 
извршеној контроли документације из тачке 3. ове 
наредбе, збирни захтев за регрес и подноси га На-
родној банци — Филијали 101-12 у Београду. 

Уз захтев за регрес Удружење прилаже збирну 
спецификации у која садржи следеће податке: 

1) назив и место корисника регреса, 
2) назив банке код које се налази жиро-рачун 

корисника регреса, _ 
3) број жиро-рачуна корисника регреса. 
4) продате и испоручене количине грежа изра-

жене у килограмине — за сваку филанду посебно, 
5) износ регреса по јединици мере и за укупну 

количину грежа — за сваку фил аиду посебно, 
6) документацију из тачке 3. ове наредбе. 
5. Корисници регреса дужни су захтев за ре-

грес са документации ом из тачке 3. ове наредбе до-
ставити Удружењу до 20-тог у месецу за претходни 
месец. 

6. Кад банка утврди да је збирни захтев за ре-
грес у погледу обрачуна и потпуности документа-
ције тачан, одобрава износ регреса у корист жиро-
рачуна корисника регреса, а на терет рачуна бр. 
339567 — Регрес за греж. 

7. Банка може вршити исплате на терет рачуна 
Њз тачке 6. ове наредбе само до износа одобреног 
савезним буџетом за исплату регреса за греж. 

8. Корисници регреса дужни су у свом књиго-
водству водити уредну и прегледну евиденцију о 
©ствар аном регресу за греж. 

9. За количине грежа продате и испоручене од 
1. јануара 1962. године до дана ступања на снагу 
ове наредбе, за које је регрес већ остварен по тачки 
1. Одлуке о давању регреса за греж (.»Службени 
лист ФНРЈ", бр. 20/61), корисници регреса остварују 
разлику између износа регреса одређеног v тачки 1. 
Одлуке о давању регреса за греж (.,Службени лист 
ФНРЈ", бр. 20/61) и износа регреса одређеног у тач-
ки 1. Одлуке. 

За остварење разлике из става 1. ове тачке, нг* 
начин прописан у тач. 2. и 4. ове наредбе, корисни-
ци регреса дужни су уз захтев за регрес поднети и 
следећу документацију: 

1) писмену изјаву о томе на коју је количину 
грежа остварен регрес и попис налога на основу ко-
јих је извршена исплата регреса по тачки 1. Одлуке 
о давању регреса за греж („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 20/61). Ову изјаву овериће банка која је одо-
брила регрес, 

2) обрачун разлике регреса са подацима о из-
носу раније оствареног регреса, износу регреса по 
Одлуци и разлици између тих регреса. 

10. За остварење разлике регреса Удружење је 
дужно саставити посебни збирни захтев за наплату 
те разлике. 

11. Захтеве за остварење разлике у висини ре-
греса по тач. 9. и 10. ове наредбе Удружење је ду-
жно поднети Народној банци — Филијали 101-12 у 
Београду. 

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

Бр. 05-3087/2 
11. јуна 1962. године 

Београд 
Секретар за индустрију, 

Данило Кекић, с. р. 

329. 

На основу члана 6. Уредбе о изменама и до-
пунама Тарифе пореза на промет („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 6/62), а у сагласности са Секретарија-
том Савезног извршног већа за законодавство и 
организацију, савезни Државни секретаријат за по-
слове финансија утврђује и издаје 

ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ 
ТАРИФЕ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

који гласи: 
На основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 

Савезног извршног већа и о даљем раду на при-
преми закона о привредном систему („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/54), у вези са чланом 3. Уредбе 
о порезу на промет („Службени лист ФНРЈ", бр. 
19/61 и 11/62), Савезно извршно веће доноси 

Т А Р И Ф У 
ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

ДЕО I — ОПШТИ ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ 
1. На целокупни промет производа и на накнаде 

за извршене услуге плаћа се општи порез на про-
мет — по стопи од 1%. 

Изузетно од одредаба става 1. ове тачке, на 
промет брашна, хлеба и млека општи порез на про-
мет плаћа се по стопи од 0,5% 

Прометом се сматра и увоз производа. 
2. Пореску основицу општег пореза на промет 

чини укупан износ накнаде за продате производе 
и извршене услуге. У овом износу накнаде садржан 
је општи порез на промет, као и порез на промет 
по делу II односно по делу IV Тарифе, ако је тим 
одредбама предвиђено плаћање пореза на промет. 

Под накнадом разуме се накнада у новцу и 
натури, вредност трампе и вредност противз^слуге. 

3. Пореским обвезником општег пореза на про-
мет сматра се сваки продавац производа, сваки 
извршилац услуга уз накнаду и сваки увозник. 

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

други произвођачи производа у земљи, без обзира 
да ли своје производе продају трговинским преду-
зећима на велико или на мало, или их продају 
другим привредним и осталим организацијама или 
непосредно другим потрошачима, осим грађанима. 

Под производима из тачке 2. овог дела Тарифе 
подразумевају се сировине, полурроизводи. готови 
производи и други материјали и ствари који се 
продају; 

2) трговинска предузећа на велико и друге ор-
ганизације које се баве прометом робе на велико, 
без обзира да ли производе продају другим трго-
винском предузећима на велико или трговински®« 
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предузећима на мало, или их продају другим при-
вредним. и осталим организацииама? или непосредно 
другим потрошачима, осим грађанима; 

3) спољнотрговинске привредне организације — 
на промет увезених производа, без обзира да ли 
увезене производе продају трговинским предузе-
ћима на велико или трговинским предузећима на 
мало, или их продају другим привредним и осталим 
организацијама или непосредно другим потроша-
?шма, осим грађанима; 

4) остали увозници, поред увозника из ове тач-
ке под 3, осим грађана, без обзира да ли увезене 
производе набављају или добијају за своје потребе 
или за друге сврхе; 

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

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

промет на мало на трговима (пијацама). 
Под прометом робе на мало у смислу става 1. 

ове одредбе подразумева се промет робе на мало 
у смислу става 6. тачке III дела V ове Тарифе 
(општински порез на промет); 

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

3) на промет који врше туристичке организације 
у вези са вршењем туристичких и путничких 
услуга; 

4) на промет основних производа пољопривреде 
који врше индивидуални пољопривредни произво-
ђачи (земљорадници) и на промет који, грађани вр-
ше са производима домаће радиности сопствене 
производње; 

5) на промет таксених и других марака, меница 
и осталих државних вредносница и образаца који 
се продају по прописаним ценама; 

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

7) на накнаде за превоз путника; 
8) на камате које банка плаћа; 
9) на промет који осигуравајући заводи остваре 

у виду премија за осигурање живота, премија за 
пољопривредна осигурања у друштвеном сектору и 
премија за реосигурање примљених из иностран-
ства; 

10) на накнаде за комуналне услуге, под ко-
јима се подразумевају оне услуге које врше ко-
мунална предузећа наведена у члану 37 став 1. За-
кона о доприносу из дохотка привредних органи-
зација, укључујући ту и димничарске услуге и 
услуге комуналних (услужних) кланица. Комунал-
ном услугом сматра се и снабдевање потрошача на 
мало електричном енергијом, водом, плином и топ-
лотном енергијом, као и снабдевање електричном 
енергијом водовода и градског саобраћаја; 

11) на приходе на које се плаћа порез по За-
кону о порезу на приходе од ауторских права и 
о фонду за унапређивање културне делатности; 

12) на личне дохотке и друга примања која 
имају карактер личног дохотка на која се плаћа 
допринос буџетима из личног дохотка; 

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

14) на промет који врше социјалне, здравствено, 
научне и просветне установе; 

15) на промет књига, новина и часописа; 

16) на промет производа продатих непосредно 
спољнотрговинским предузећима ради извоза, на 
промет производа остварен при извозу и на накнаду 
за услуге извршене у иностранству; 

17) на продају производа и на накнаду за услу-
ге извршене непосредно грађанима; 

18) на промет непокретности и права на који 
се плаћа порез по Уредби о порезу на промет не-
покретности и права; 

19) на накнаде за закуп непокретних и покрет-
них ствари; 

20) на накнаде за пренос робе у транзиту и не-
посредном извозу; 

21) на промет електричне енергије у фази про-
изводње и преноса у оквиру заједнице електро-
привредних организација; 

22) на промет који остварују Дирекција за си-
ровине и Дирекција за исхрану при продаји робе 
из државних материјалних резерви; 

23) на накнаду за услуге које међусобно врше 
поједина железничка транспорта прздузећа у вези 
са вучом, оправкама и снабдевањем погонским ма-
теријалом; 

24) на промет остварен у земљи и при увозу 
производа који служе за наоружање и војну опре-
му Југословенско народне армиЈе; 

25) на камате за кредите из друштвених ин-
вестиционих фондова. 

6. Пореска обавеза настаје по правилу, у тре-
нутку испостављања рачуна (фактуре) 

Општи порез на промет плаћа се у роковима у 
којима се плаћа и порез по делу II и IV ове Та-
рифе. Изузетно, ако порески обвезници овог пореза 
не плаћају порез по одредбама дела II и IV ове 
Тарифе, могу овај порез плаћати у року од 10 дана 
по истеку месеца — за промет извршен у протеклом 
месецу. 

Савезни Државни секретаријат за послове фи-
нансија може у посебним и оправданим случајеви-
ма одредити и дуже рокове за обрачунавање и у-
плаћивање овог пореза. 

Порески обвезници из тачке 4. под 3 овог дело 
Тарифе плаћају општи порез на промет увезене 1 

робе приликом продаје, а порески обвезници из 
тачке 4. под 4 овог дела Тарифе — приликом увоза 
робе на царинарници, и то на вредност увезене ро-
бе утврђену по члану 14. Уредбе о порезу на промет. 

Код агентског или комисионог пословања коми-
тет1 плаћа општи порез на промет на вредност про-
дате односно увезене робе, а комисионар или агент 
— на остварену провизију. 

Порески обвезници из тачке 4. под 5 овог дела 
Тарифе који не факту ришу накнаду за извршене 
услуге, плаћају општи порез на промет на накнаду 
(провизију) за услуге извршене у земљи приликом 
пријема кредит-ноте или другог документа којим 
им се одобрава накнада (провизија). 

При продаји робе из консигнационог склади-
шта плаћа се општи порез на промет на начин 
предвиђен за увоз робе. 

ДЕО II — ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА 

Tap. 
бр. Н а и м е н о в а н ^ Стоп 

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

1) моторни бензин од 84 и преко 84 
октана — — — — — — — — — 4lVt 

2) моторни бензин испод 84 октана — 39®/$ 
3) авионски бензин и остали специјал-

ни бензини и вајт-шпирит — — — — 
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Т ар. 
бр. Н а и м е н о в а њ е Стопа 

4) петролеј за осветљење, моторни пе-
тролеј и специјални петрол еј и — — — 22°/о 

5) све врсте дизел-горива — плинског 
уља — — — — — — — — — — 41% 

6) авионска и моторна уља — — — 41% 
7) минералне мазиве масти — — — 20% 
8) остали деривати нафте, осим: вре-

тенског рафината и филтрата, уља за ло-
жење, лежишног уља, цилиндарског уља 
за засићену пару, осовинског уља, подног 
уља, уља за импрегнацију, регенерисаног 
и хипоидног уља, битумена, петролкокса, 
плинова — бутана, пропана и чађи — — 22% 
Н а п о м е н а : 

1) Пореском основицом пореза на про-
мет производа из овог тар. броја којима је 
савезним прописима одређена цена у про-
даји на мало или чија је цена у продаји 
на мало евидентирана, сматра се одређена 
односно евидентирана цена у продаји на 
мало по одбитку рабата од 8% од ове це-
не и просечног подвозног става од 5,50 ди-
нара по килограму. Код осталих произво-
да из овог тар. броја пореском основицом 
сматра се продајна цена произвођача. 

2) Порез по овом тар. броју не плаћа 
се на промет авионског бензина октанског 
броја 70/72, 100/130 и 108/135 и авионског 
уља, кад се ови производи увозе за потре-
бе Југословенске народне армије. 

3) Осим пореза по овом тар. броју, на 
промет петролеја за осветљење плаћа се 
и порез по тар. броју 2 овог дела Тарифе, 
е тим што се у пореску основицу по овом 
тар. броју не урачунава и порез по тар. 
броју 2 овог дела Тарифе. 

4) Порез по овом тар. броју не плаћа 
се ако се производи једне рафинерије про-
дају другој рафинерији или другим инду-
стријским предузећима ради даље пре-
раде у друге производе из овог тар. броја. 
Исто тако, не плаћа се порез на промет 
брајтштока и неутралних (базних) уља 
кад их увозе рафинерије нафте и друга 
индустријска предузећа за производњу мо-
торних и хипоидних уља. 

Динара 
2 Петролеј за осветљење — — — — — 55 

Н а п о м е н а : 
1) Пореска основица је 1 килограм. 
2) Осим пореза по овом тар. броју, на 

промет производа из овог тар. броја пла-
ћа се и порез по тар. броју 1 тачка 4. овог 
дела Тарифе. 

Динара 
3 Моторна регенерисана и хипоидна уља — 60 

Н а п о м е н а : 
1) Пореска основица је 1 килограм. 
2) Порез на промет моторних регене-

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

Tap. 
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ли и цеви пресоване и вучене; месингане 
шипке, профили и цеви; бронзане шипке 
и цеви пресоване и вучене; гола бакарна 
ужад; ронделе бакарне; ронделе месинга-
но; локомотивска ложишта; бакарне шип-
ке за заваривање и месингане шипке за 
заваривање и све врсте фолија — — — 25% 
Н а п о м е н а : 

У производе из овог и других тар. бро-
јева дела II Тарифе не спада метални 
новац. 

Грана 116 — Производња, оил смењивање 
и прерада неметалних руда 

5 Ватростални производи: 
1) магнезитне, хромомагнезитне и хро-

митне опеке — — — — — — — — 28% 
2) шамотне опеке — — — — — 10% 
3) остали шамотни производи, осим од-

ливних производа — — — — — — 10% 
Н а п о м е н а : 

На утрошак производа из тачке 3. о-
вог тар. броја за производњу других про-
извода из овог тар. броја не плаћа се 
порез. 

6 Вештачки брусеви: 
1) равне плоче за брушење свих врста; 

брусни обручи и сегменти; брусни лонци 
равни и коси; бруски чепови и пиле; ка-
мен за оштрење и глачање; брусеви за ко-
се; брусеви за оштрење алата; брусни ма-
теријал. у праху и зрну — — — — 20% 

2) брусни материјал на папиру, кар-
тону, платну и другим материјалима — — 10% 

7 Азбестни производи: 
заптивни материјал на бази азбеста, па и 
комбинован са другим матери] алом (мета-
ло-пластични); фрикционе гарнитуре (сег-
менти, кругови, ронделе, траке, листови, 
плоче, ваљци и сл.) на бази азбеста, па и 
са другим материјалом; филтрациони про-
изводи; остале израђевине од азбеста (кар-
тони, плоче, предива, тканине, одело, ка-
пе за главу, обућа) — — — — — — 10% 

8 Кремени за упаљаче — — — — — — 50% 
9 Со: Динара 

1) варена — — — — — — — 16 
2) морска и камена — — — — — 10 

Н а п о м е н а : 
1) Пореска основица је 1 килограм. 
2) Порезу по овом тар. броју не под-

леже: со за индустријску прераду и пре-
раду у занатским организацијама са сред-
ствима у друштвеној својини; со за сто-
чну храну и со за штављење коже. 

Под прерадом у смислу става 1. ове 
напомене подразумева се и употреба соли 
за израду конзерви од поврћа, рибе и ме-
са, за сољење риба и за сољење меса у 
прехрамбеној индустрији. 

Као со за сточну исхрану сматра се 
само со која није подобна за људску ис-
храну, тј. која је обојена на прописан 

15% 

15% 
20% 

20% 

Грана 115 — Металургија разнобојна метала 
4 Ваљани и вучени производи од бакра и 

бакарних легура: 
бакарни лим; месингани лим; бакарне тра-
ке; бронзане траке; месингане траке; ба-
карна жица, ваљана и вучена; бронзана 
жица, ваљана и вучена; месингана жица, 
ваљана и вучена; бакарне шипке, профи-

вачин. 
10 Равно стакло — — — — — — — 
11 Кристално (оловно) стакло: 

1) пресовано — — — — — — — 
2) брушено — — — — — — — 

12 Огледала свих врста, па и са рамовима 
(оквирима) — — — — — — — — 
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13 Висококвалитетни порцелан урађен оа 
златом, кобалтом, сребром или слично, 
као и уметнички порцелан: 
посуђе и предмети за сто или тоалету, 
фигуре и украсни предмети — — — — 20°/» 
Н а п о м е н а: 

Порез по овом тар. броју не плаћа се 
на промет посуђа од белог порцелана, као 
и посуђа са обичним надглазурним шарама 
у свим врстама боја, са надглазурним ша-
рама утиснутим путем пресликана и са 
надглазурним шарама у виду печата од 
злата, нити на промет посуђа од белог 
порцелана који има на ивици највише две 
линије од злата, кобалта, сребра или дру-
гих боја, од којих спољна линија није 
шира од 2 мм, а унутрашња од 1 мм. 

14 Декоративна керамика, фајанс, мајолика 
и теракота: предмети за сто или тоалету, 
фигуре и украсни предмети — — — 15% 

Грана 117 — Индустрија метала и прерада метала 
15 Виј чана роба и заковице свих врста: 

вијци* челични за метале; матице челич-
не; виј ци за железничке колосеке; под-
ложне плочице — челичне; расцепке; 
тирфони; виј ци за дрво — челични; виј-
чана роба од обојених метала — за ме-
тале; вијчана роба од обојених метала — 
за дрво; заковице од обојених метала; за-
ковице од лима; заковице челичне — — 12% 

16 Ексери од жице — обични — — — — 20% 
17 Ланци: електроварени, ковани и патент, 

сем „Галових", плетива и платна од че-
личне жице и платна жичана од обојених 
метала — — — — — — — — — 20% 

18 Оков и прибор: 
за грађевинску столарију, за кревете и 
остали намештај; браве за грађевинску 
столарију, браве и делови за намештај 8% 

19 Фитинзи и прирубнице од темпер-лива — 15% 
20 Вентили, засуни, славине и остале арма-

туре за течности, пару и гас — — — 15°/о 
21 Ваге свих врста, осетљивост до 5 центи-

грама, и тегови — — — — — — — 20%> 
22 Посуђе: 

1) емајлирано посуђе и посуђе од че-
личног лима који не рђа: 

а) до 1 литра запремине и поклоп-
ци свих врста — — — — — 15°/о 

б) преко 1 литра запремине — — 30°/о 
2) алуминијумско посуђе — — — 15% 
3) остало посуђе: 

брушено, поцингеовано, калајисано 
и др., осим посуђа од бакра и ба-
карних легура, неемајлираних кан-
ти за млеко и канти за смеће од 
поцинкованог лима — — — — 25% 

23 Санитарни судови од метала: 
каде, умиваоници, казани за купатила, 
клозетске шоље, резервоари за воду, пи-
соари (осим производа из тар. броја 20 
овог дела Тарифе) — — — — — — 7°/с 

24 Производи од бакра и бакарних легура: 
1) филигрански производи, сервиси, 

пепељаре и табакере — — — — — 10°/о 
2) казани за печење ракије и посуђе 

од бакра и бакарних легура — — — ~ 25% 
25 Метални намештај, осим школског — — 5% 

Tap. 
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26 Производи прецизне механике: 

1) писаће машине-портабл и сатови-
будилници — — — — — — — — 7*/в 

2) писаће машине остале; рачунске 
машине; манометри; водомери; дурбини; 
шестари и сетови (прибори за цртање); 
регистар-касе и све врсте регистратора 
(бројача); апарати за увеличавање и сма-
њивање; фото-апарати и камере вредно-
сти до 22.000 динара и сатови вредности 
до 15.000 динара — — — — — — 15<>/# 

3) фото-апарати вредности преко 22.000 
динара и сатови вредности преко 15.000 
динара — — — — — — — — — 20% 

4) шиваће машине, механичке и са 
уграђеним мотором — — — — — — 8% 

27 Метална галантерија: 
1) перорези и ножеви свих врста (осим 

ножева који спадају у прибор за јело) 5% 
2) катанци; пепељаре; табакере; пу-

шаће гарнитуре; вазе; рамови; свећњаци; 
ланци и ланчићи (осим ланаца из тар. бр. 
17 и 32 овог дела Тарифе); пегле на угаљ; 
карике за кључеве; метални бројеви, сло-
ва и ознаке; укоснице обичне; отварани за 
флаше; прибор за негу руку и ногу; жи-
лети — — — — — — — — — — 15% 

3) патент-оловке; хемијске оловке; 
маказе; лењири; рајсфершлус^, чиоде и 
игле за плетење, шивење и везење; копче; 
спа ја лице; механизам за фасцикле и ре-
гистраторе; ексерчићи за притискивање; 
метална дугмад; значке; справе за буше-
ње хартије; налив-пера вредности до 
4.000 динара — — — — — — — — 20% 

4) налив-пера вредности преко 4.000 
динара — — — — — — — — — 30% 

Н а п о м е н а : 
На промет значки разних удружења, 

других друштвених организација и за 
униформе Југословенске народне армије 
не плаћа се порез по овом тар. броју 

28 Пећи и штедњаци- за чврста горива и гас 5% 
29 Млинови: за кафу, месо, орахе, бибер и 

сл.; машине за пасирани воћа и поврћа 
и остали механички апарати за припре-
мање јела; прибор за јело у сетовима и 
посебно; цедиљке — — — — — — 15% 

30 Упаљачи свих врста — — — — — 15% 
31 Украсна роба (накит) свих врста — — 25% 

Н а п о м е н а : 
1) Порез по овом тар. броју плаћа се 

на промет украсне робе свих врста изра-
ђене не само од метала, него и од других 
материјала (морске пене, ћилибара, би-
сера, стакла, драгог и полудрагог ка-
мења и њихових имитација итд.), и то без 
обзира да ли су у вези са металима, ако 
на промет таквих производа није пред-
виђено плаћање пореза у другим тар. 
бројевима овог дела Тарифе. 

Под украсном робом (накитом) под-
разумевају се производи који служе за 
лични украс: прстење, брошеви, нарук-
вице, минђуше, огрлице, дугмад за ман-
жетне, игле и држачи за кравате, шнале 
и други украси за косу итд. 

2) Партизанска споменица 1941. и од-
ликовања која се издају по прописима др-
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жавних органа, не подлеже порезу ни по 
овом ни по другом тар. броју. 

32 Прозиводи свих врста израђени у целини 
или делимично од племенитих метала 
(злата, платине и др.) или сребра: 

1) филигрански производи од сребра 5% 
2) остали — — — — — — — 25% 

Н а п о м е н а : 
Порез по овом тар. броју не плаћа се 

на промет зубарских израђевина (вештач-
ких зуба, зубних круница и протеза), кити 
на промет производа од платине који слу-
же за потребе лабораторија. 

33 Средства за осветљење: 
лампе и фењери петролеј ски и карбидни, 
свих врста — — — — — — — — \2% 

34 Путнички аутомобили, мотоцикли, скутери 
и мопеди: 

а) путнички аутомобили: 
1) теренски путнички аутомобили: 

до 2000 цм3 — — — — — — — — 15 % 
преко 2000 цм3 — — — — — — — 30% 

2) остали путнички аутомобили: 
до 1100 цм3 — — — — — — — — 5% 
преко 1100 до 1500 цм3 — — — — — 15% 
преко 1500 до 200'0 цм3 — — — — — 40% 
преко 2000 до 2500 цм3 — — — — — 50% 
преко 2500 до 3000 цм3 — — — — — 60% 
преко ЗООО цм3 — — — — — — — ^ 65% 

, б) мотоцикли, скутери и мопеди — — 5°/о 
Н а п о м е н а : 

1) Поред пореза по овом тар. броју др-
жавни органи и установе, привредне, за-
дружне и друштвене организације плаћају 
порез по тачки 1. тар. броја 1 дела III ове 
Тарифе кад путничке аутомобиле, мото-
цикле, скутере и мопеде домаће и ино-
стране производње набављају за своје по-
требе, ако у том тар. броју није прописано 
ослобођење од плаћања пореза. 

Под путничким аутомобилима из овог 
тар. броја сматра се сваки, аутомобил за 
превоз путника са највише 9 седишта, у-
кључујући и седиште за возача. 

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

а) на путничке аутомобиле, мотоцикле, 
скутере и мопеде које увозе исељеници-
повратници приликом враћања на стални 
боравак у Ју гос лави ју; 

б) на путничке аутомобиле, мотоцикле, 
скутере и мопеде које увозе инвалиди чија 
је инвалидност такве природе да су им 
они неопходни за нормално кретање и вр-
шење службе. Секретаријат Савезног из-
вршног већа за народно здравље и соци-
јалну политику, у сагласности са савезним 
Државним секретаријатом за послове фи-
нансија, одређује који инвалиди имају 
право да користе ово ослобођење. Секре-
таријат Савезног извршног већа за сао-
браћај и везе одређује врсте путничких 
аутомобила које могу увозити инвалиди 
односно који се могу увозити за потребе 
инвалида без плаћања пореза; 

в) на теренска вучна возила, мотоци-
кле, скутере и мопеде које набавља Југо-
словенска народна армија непосредно из 
пространства, од увозних предузећа или 
од домаћих произвођача, а који служе не-
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посредно за потребе Југословенске народ-
не армије. 

Као теренски путнички аутомобили у 
смислу овог тар. броја сматрају се сви 
аутомобили са два или више диференци-
јала односно са две или више погонских 
осовина. 

3) Ослобођења од плаћања пореза на 
промет наведена у напомени 2. под а), б) 
и в), важе само ако та возила служе за 
личну употребу корисника. Ако се ова во-
зила ма на који начин отуђе, уступе дру-
гом лицу на употребу или се употребе за 
вршење транспортних услуга, мора се пла-
тити порез по овом тар. броју. 

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

4) На путничке аутомобиле, мотоцикле, 
скутере и мопеде за које је корисник до-
био ослобођење .од плаћања пореза на про-
мет по прописима који су важили до 8. 
јануара 1959. године или за које је кори-
сник при увозу добио по ранијим пропи-
сима ослобођење од плаћања разлике у 
цени по одређеним коефицијентима, пла-
тиће се и порез по овом тар. броју ако се 
та возила ма на који начин отуђе, уступе 
другом лицу на употребу или се употребе 
за вршење транепортних услуга. 

Пореска основица за ова возила утвр-
диће се по напомени 3. став 2. 

5) За делове путничких аутомобила, 
мотоцикла, скутера и мопеда из домаће 
производње и при увозу примењиваће се 
одредбе опште напомене 2. уз овај де^ Та-
рифе. 

35 Машине радилице за обраду метала и др-
вета — — — — — — — — — — 5°/о 

36 Алати: 
ручни алата, осим пољопривредног; пнеу- -
матички ручни алати; мерни и контролна 
алати; остали алати, осим: изменљивих 
алата за машине алатљике (за издубљи-
вање, штанцовање, нарезивање навој а, бу-
шење, увијање, фрезовање, пробијање, ре-
зање, токарење, завртање шрафова, извла-
чење, итд.), матрица за извлачење и чи-
шћење метала на топло љуштењем и ка-
лупа и модела за ковање и ливење — — 13°/о 

37 Машине и уређаји, осим машина радили-
ца, пољопривредних машина и текстил-
них машина — — — — — — — — 5°/о 

38 Пумпе, самосталне — — — — — — 5®/о 
39 Компресори, самостални — — — 5̂ /о 
40 Електроде и трансформатори за завари-

вање — — — — — — — — — — 9л/о 
41 Медицински апарати и инструменти — — 12°/о 
42 У тензи ли је од метала — — — — — 15% 
43 Ватрогасне справе — — — — — — 10°/о 

Грана 119 — Електроиндустрија 
44 1) Изоловани проводници за јаку и 

слабу струју: 
а) изоловани поливииилом — — — 18°/о 
б) остали — — — — — — — 23% 
2) Динамо и лак-жице — изоловане 

свилом, памуком и папиром: кабловске 
гарнитуре за спајање доводних каблова; 
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оловни каблови изоловани гумом, прибор 
за слободне водове и каблове — — — 13% 

45 Мисталациони материјал: 
инсталациони прекидачи, инсталационо 
прикључне направе за утикаче, инстала-
ционо осигурачи; једнополни инсталацио-
ни аутомати до 25 А са термичким и маг-
нетским прекидањем; грла за сијалице; 
армиране цеви (Бергман); челичне цеви са 
прибором; прибор за полагање оловног 
гуменог кабла; разни остали инсталанко-
ни материјал, изолациони материјал — 28% 

46 Електрични апарати за аутомобиле — — 15% 
47 Електрични апарати за домаћинство и 

остале потребе: 
1) електрични апарати за грејање: 
а) грејалице и радијатори са водом 

или уљем — — — — — — — — 20°/о 
б) електрични јастуци и ћебад — — 15% 
2) фрижидери — — — — — — 10% 
3) глача ла за паркет; апарати за су-

шење коое; мешалице (миксери); апарати 
за цеђење сокова; апарати за припремање 
јела (роботи); млинови; апарати за брија-
ње; апарати за чишћење пода; путне пе-
гле; машине за прање посуђа — — — 15% 

4) остали горе непоменути електротер-
мички апарати и апарати са уграђеним 
мотором — — — — — — — — — 5% 

48 Телевизори — — — — — — — — 10% 
49 Радио-пријемници: 

а) са преко 7 лампи (цеви) — — — 5% 
б) у кабинетима, без обзира на број 

цеви — — — — — — — — — 10% 
50 Транзисторски пријемници — — — — 5% 
51 Грамофони — — — — — — — — 5°/о 
52 Магнетофони — — — — — — — 15% 
53 Магнетофонче и грамофонско плоче, 

траке и филмске траке за ретгродуковање 
звука — — — — — — — — — 

54 Тела за осветлување: 
1) собне светиљке и лустери, инду-

стријске светиљке и светиљке за спољно 
осветљавање (уличне и др.) — — — — 10% 

2) лустери са кристалним куглама или 
куглама од брушеног стакла — — — 35°/о 

55 Сијалице свих врста за јаку и слабу струју 5% 
56 Флуоресцентне и живине цеви — — — 10°/о 
57 Акумулатори: 

1) оловни— — — — — — — — 30°/о 
2) остали — — — — — — — — 10°/о 

35% 

18°/# 

Tap. " 1 •— 
бр- Н а и м е н о в а њ е Стопа 

и саобраћају, као и за потребе Југословен-
ско народне армије — — — — 

2) за остале потребе — — — — 47% 
61 Прах, гранулат и остале масе од пластич-

них материја, осим РУС праха и гранулата: 
1) за прераду у индустрији и занат-

ским организацијама са средствима у 
друштвеној својини — — — — — — 5<% 

2) за остале потребе — — — — — 15% 
Н а п о м е н а : 

На промет пластичних маса плаћа се 
порез по овом тар. броју ако су намењене 
даљој преради у производе поменуте у 
тар. бр. 62 и 63 овог дела Тарифе или за 
производњу синтетичких лепила. 

На промет пластичних маса које са-
држе више од 50% растварача, а намењене 
су даљој преради у боје, лакове, премазе 
и сл., порез се плаћа по тар. броју 64 овог 
дела Тарифе. 

Набавка односно увоз пластичних маса 
за сврхе из ст. 1. и 2. ове напомене може 
се вршити само под условима прописаним 
у општој напомени .6. уз овај део Тарифа. 

На промет вештачких и синтетичких 
смола порез се плаћа по тар. броју 74 овог 
дела Тарифе. 

62 Примарни производи од пластичних мате-
рија: 

1) плоче, профили, цеви, тепих и по-
долит и слични примарни производи: 

а) за прераду у индустрији, грађеви-
нарству и занатским организацијама са 
средствима у друштвеној својини — — 5% 

б) за остале потребе — — — — — 18% 
2) за све врсте фолија, па и са подло-

гом од другог материјала (винил-кожа 
и сл.) : 

а) за прераду у индустрији и занат-
ским организацијама са средствима у дру-
штвеној својини — — — — — — — 5% 

б) за остале потребе — — — — — 18% 
3) бакелит — — — — — — — 15% 

63 Производи добивени прерадом пластич-
них маса: 

1) амбалажа — — — — — — — 6% 
2) конфекција, обућа и следећи про-

изводи од РУС масе* 
школске торбе, торбе за акта; кофери; 
торбе путне, пијачне и за плажу; шивене 
и ливене ташне; новчаници; разне корице 
(етуи), предмети за надувавање — — — 5% 

3) галантерија и остала горе непоме-
нута готова роба, од свих пластичних 
материјала — — — — — — — — 18% 
Н а п о м е н а : 

Порез по овом тар. броју не плаћа се 
на дечје играчке и готове техничке про-
изводе на другом месту непоменуте. 

64 Боје и пигменти свих врста, осим орган-
ских боја; фирниси; лакови; глазуре; 
премазна средства за намештај; разређи-
вачи за производе из овог тар. броја на 
другом месту непоменути; сикативи — — 20% 
Н а п о м е н а : 

1) Порезу не подлежи утрошак про-
извода сопствене производње из овог тар. 
броја од стране произвођача, ради произ-
водње других производа из овог тар. броја. 

Грана 120 — Хемијска индустрија 
58 Натријум хидроксид — кауетична сода 

свих врста: 
1) за индустријску прераду и прераду 

од стране занатских организација са сред-
ствима у друштвеној својини — — — 

2) за остале потребе — — — — — 
59 Натријум карбонат (калцинирана сода): 

1) за инду етри јеку. прераду и прераду 
од стране занатских организација са сред-
ствима у друштвеној својини — — — 

2) за остале потребе — — — — — 
60 Калцијум карбид: 

1) за прераду и друге потребе у инду-
стрији и у занатству са средствима у дру-
штвеној својини, за потребе у рударстћу 
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2) На увезене штампарске боје не 
плаћа се порез. 

65 Китови свих врста, мочила и бајчови — 25°/о 
66 Козметички препарати: 

за негу коже, косе, уста и зуба, осим 
прашка и пасте за зубе; мириси и разни 
други козметички препарати — — — 35°/о 

67 Алкалоиди од опијума — — — — — 20°/о 
68 Готови лекови — — — — — — — 30°/о 

Н а п о м е н а : 
Као готови лекови не сматрају се 

лекови справљени у апотекама (по рецеп-
тима). 

69 Детергенти — — — — — — — — 5°/о 
70 Помоћна средства за текстил, кожу и 

гуму — — — — — — — — — — 10% 
71 Фото-материјал и фото-папир, осим ренд-

генског филма и кино позитив-филма — 5°/о 
72 Хемијски производи за канцеларијске по-

требе: 
јастучићи за жигове; карбон и индиго-
папир; хектографски папир, ролне и тра-
ке^ коректур-лак; препарати за брисање 
мастила и чишћење слова; матрице за 
умножавање; креде за означавање (осим 
школских) — — — — — — — — 30% 
Н а п о м е н а : 

На промет мастила, тушева и школ-
ских креда порез се плаћа по тар. броју 
80 овог дела Тарифе. 

73 Готови производи за чишћење, бојење и 
одржавање коисе, обуће, подова, паркета 5°/о 

74 Све врсте смоле и воскова, осим природ-
них — — — — — — — — — — 30% 

75 Све соли за галванизирање — — — — 10% 
76 Коштана и кожна маст; коштано брашно 10% 
77 Туткало, кожно и коштано — — — — 10% 
78 Адитиви и сол венти припремљени — — 10% 
79 Покривачи за под и намештај на бази па-

пира, картона и текстила, превучени или 
натопљени линолеумском или битумен-
ском масом — — — — — — — — 18% 
Н а п о м е н а : 

Покривачи за под и намештај од пла-
стичних материја спадају у тар. број 62 
овог дела Тарифе. 

80 Остали производи из гране 120 — — — 20°/о 
осим следећих производа: 
аноргански елементи; 
све врсте сумпорне киселине; 
све врсте соне киселине; 
хлор сулфонске киселине; 
све врсте азотне киселине; 
амонијум нитрат; 
амонијум карбонат; 
калијум нитрат; 
калијум карбонат; 
калијум хлорид; 
натријум бикарбонат (бикарбона сода); 
натријум бихромат; 
хлорни креч; 
кал ци ју мов хидросулфид; 
други алкалоиди, осим алкалоида од опи-

јума који су наименовани у тар. броју 
67; 

средства за фосфатирање; 
калцијум цијаиамид; 
плави камен; 
живин хлорид — сублимат; 
све врсте вештачких гнојива; 

Tap. 
бр. Н а и м е н о в а њ е Стопа 

сва средства за заштиту биља и сировине 
за производњу средстава за заштиту 
биља (DNOC и др.); 

ацетилен, кисеоник, водоник, хлор течни, 
хипохлорид; 

трихлоретилен, перхлоретилен, хексахлор-
етилен; 

глицерин; 
дијазокоп — папир (озалид); 
све врсте сапуна; 
капеле, барути, штапини и све врсте екс-

плозива; 
целофан и целулоид; 
нитроцелулоза; 
флотациони реагенси; 
рендгенски филм и кинопозитив филм; 
фармацеуте^ сировине; 
дијететски препарати; 
дувански екстракти; 
вакцине, серуми, дијагностичка средства, 

препарати за ветерина рск}' употребу 
и ветеринарско-хемијско-фармацеутски 
препарати; 

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

сега alba; 
ракете против града; 
алкил бензол, додецил бензол; 
сви прашкови за чишћење, на бази бе-

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

сил-алкохол; 
антикорозивна уља, флуиди и вазелин за 

заштиту метала; 
синтетичка лепила; 
производи депилације катрана од мрког 

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

стичних маса; 
органске боје; 
радио-изотопи; 
угљен дисулфид; 
натријум сулфат; 
алкали-патроне; 
нафталин и анхидрид фталне киселине; 
етилхексанол; 
су л фондова не масне киселине; 
колофонијум; 
азот оксидул; 
силицијум карбид (природни и синте-

тички) ; 
етарска ул»а од домаћег биља (лавандула, 

рузмарин, нана); 
стерилни катгут; 
пинотан; 
РУС прах и гранулат. 
Н а п о м е н а : 

Под етер-ским уљима од домаћег биља, 
на чији се промет не плаћа порез по овом 
тар. броју, подразумевају се уља која се 
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на уобичајени начин израђују од стране 
одгајивача или сакупљача овог биља. 

На промет осталих етерских уља плаћа 
се порез по овом тар. броју. 

Грана 121 — Индустрија грађевинског 
материјала 

81 Цемент свих врста — — — — — — 13% 
Н а п о м е н а : 

На цемент намењен за производњу са-
лонита не плаћа се порез. 

82 Салонит свих врста (плоче, жлебњаци, це-
ви, фазонски производи и др.) — — — 15®/» 

83 Битуменски производи: 
битумееиз!ирана кровна хартија, натрон-
-папир и јута; битуменске масе за засторе 
и за заливање фуга; разређени битумени 
(флуксбити); битуменске емулзије (ембу-
лити), масе и премази за хидроизолације 
(премазне масе) за топлу и хладну упо-
требу; битуменске пасте, масе и китови за 
хладну и топлу употребу; електроизолаци-
оне масе; битуменски кисело-отпорни про-
изводи; вуна од шљаке — — — — 8% 

Грана 122 — Дрвна индустрија 
84 Резана грађа од тврдих лишћара, осим 

железничких прагова: 
1) резана грађа од храста — — — 23°/§ 
2) резана грађа од осталих тврдих ли-

шћара, осим резане грађе од букве — — 17% 
85 Резана грађа од четинара: 

1) резонантна грађа од свих четинара 
(специјалне структуре — за авионску ин-
дустрију, музичке инструменте и сл ) — 35% 

2) остала резана грађа од четинара — 15% 
86 Шибице свих врста — — — — — — 51°/§ 
87 Оловке — — — — — — — — — 10% 

Производи суве д ести л аци је: 
ретортни угаљ; сирћетна киселина свих 
врста; отапала мешана и синтетичка; дрв-
но уље и жеста за денатурисање; дрвни 
катран; карболинеум; метил-алкохол, аце-
тон хемијски чист и технички; ацетонско 
уље лако и тешко; ацетал; ацеталдехид и 
ацетанилид; паралдехид; уротропин; аце-
тати — свих врста; алдехид; метилетил ке-
тон; метилацетат; дрвени креч и ликалит 10% 

Грана 123 — Индустрија дрвењаче, целу-
лозе и хартије 

89 Бездрвни писаћи и штампарски папири — 31% 
90 Цигарет-паггир: 

1) у књижицама — — — — — — 81% 
2) остали — — — — — — — 60% 

91 Омотни папири и ломпепак — — — — 20% 
92 На трон-папир — — — — — — — 23% 

Н а п о м е н а : 
Порез по овом тар. броју не плаћа се 

на кабл натрон-папир који се употребљава 
за производњу каблова, нити на конденза-
торски папир за потребе електрон нду-
стрије. 

93 Лепенка: 
1) специјална — — — — — — 32% 
2) амбалажна и остале, осим таласасте 

лепенке — — — — — — — — — 20% 

Tap. 
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94 Специјални бездрвни папири — — — 34% 
95 Тешко пропустљиви папири — — —> — 32% 

Н а п о м е н а : 
На промет папира П.Н.К. за потребе 

Југословенско народне армије не плаћа се 
порез. 

96 Средње фини писаћи и штампарски па-
пири — — — — — — — — — — 22% 

97 Тоалетни, кудељни, афишни, пелир, про-
пустљиви и танки кулер-папири — — — 31% 

98 Остали танки папири — — — — — 38% 
99 Картони: 

1) од вунених крпа — — — — — 32% 
2) сложени и остали — — — — — 36% 

100 Карте за играње — — — — — — 70% 
101 Прерађевине од папира и картона: 

1) штампарски производи, осим књига, 
брошура, новина, часописа, школских све-
зака, нотеса, блокова и музикална — — 5% 

2) остале прерађевине од папира и кар-
тона, осим амбалаже од таласасте лепенке 
и школских торбица — — — — — — 5% 
Н а п о м е н а : 

1) Стопе из овог тар. броја важе и за 
привредне организације регистроване у 
грани 128 — Графичка индустрија. 

2) Не плаћа се порез по овом тар. броју 
на промет новчаница, таксених и других 
марака, меница, лозова, сточних пасоша и 
других вредносница, нити на промет на-
трон-врећа. 

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

целволни отпаци, памучно и целволно вла-
чене (кардирано) и чешљано (камгарн) пре-
диво за прераду од стране приватних за-
натских радњи и приватних лица, као 
и за широку потрошњу (продају трговин-
ским предузећима и радњама), осим за 
прераду од стране индустријских преду-
зећа и занатских организација са сред-
ствима у друштвеној својини — — — 40% 
Н а п о м е н а : 

1) Индустријска предузећа и занатске 
организације са средствима у друштвеној 
својини не плаћају порез на промет про-
извода сопствене производње и увезених 
производа поменутих у овом тар. броју 
које употребљавају за даљу прераду, него 
плаћају порез само на промет финалних 
производа по одговарајућим тар..бројеви-
ма овог дела Тарифе. Ако ова предузећа 
и организације продају производе из овог 
тар. броја приватним занатским радњама 
и другим приватним лицима или трговин-
ским предузећима и радњама, дужни су 
обрачунати и платити порез. 

Приватне занатске радње и приватна 
лица не плаћају порез на промет финал-
них производа произведених од производа 
из овог тар. броја на које је плаћен по-
рез приликом њихове куповине. 

На рачунима (фактурама) о продаји 
производа из овог тар. броја приватним за-
натским радњама и приватним лицима не-
посредно од произвођача или увозника 
производа из овог тар. броја, мора бити 
посебно означен износ пореза наплаћен 
од купца. 
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Tap. 
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2) Произвођач односно увозник произ-
вода из овог тар. броја може продати те 
производе без плаћања пореза на промет 
само оним индустријским предузећима и 
занатским привредним организацијама са 
средствима у друштвеној својини који по-
тврдом органа управе општинског народ-
ног одбора надлежног за послове финан-
сија на чијем је подручју њихово место 
пословања (производње) докажу да на 
промет производа из овог тар. броја пла-
ћају порез по другим одговарајућим тар. 
бројевима, ако је то предвиђено овом та-
рифом. 

3) Не плаћа се порез по овом тар. бро-
ју на промет памучних и целволних отпа-
дака кад се ови продају за чишћење ма-
шина и уређаја односно оруђа у инду-
стријским и рударским предузећима, за-
натским организацијама са средствима у 
друштвеној својини, предузећима желе-
зничко^ поморског, речног, ваздушног и 
друмског саобраћаја, агросервисним ради-
оницама и тракторским станицама, као 
и за потребе Југословенске народне армије. 

Изузетно од одредаба опште напомене 
6. уз овај део Тарифе, памучни и целвол-
ни отпаци из става 1, ове напомене могу се 
продавати без плаћеног пореза на промет 
трговинским предузећима на велико и сер-
висним предузећима, под условом да их 
ова предузећа даље продају корисницима 
наведеним у том ставу, само уз потврду 
органа управе општинског народног одбо-
ра надлежног за послове финансија на 
чијем је подручју место пословања кори-
сника, да ће се отпаци (памучњак) кори-
стити за чишћење машина и уређаја. 

103 Памучно сељачко предиво које производе ' 
индустријска предузећа и занатске орга-
низације са средствима у друштвеној сво-
јини — — — — — — — — — — 50°/о 

104 Памучни конац за шивење и везење — 35°/о 
105 Памучне и целволне тканине: 

1) вигоњ — — — — — — — — 6°/о 
2) фротир, санитетске тканине, деко-

ратиЕне тканине од памучног и другог 
текстилног материјала (у које спадају и 
плиш и сомот за декорацију), осим деко-
ративних тканина од вештачког и синте-
тичког предива, котонинске тканине које 
садрже најмање ЗЗл/о котонина, е тим да се 
ове тканине означе обојеном жицом утка-
ном по ивици — — — — — — — 11°/о 

3) остале памучне тканине (сирове, бе-
лине, бојене, шарене, штампане, техничке, 
индустријске, импрегнира^, мерцеризира-
не, газиране, восковане и др.) — — — 26% 

4) остале целволне тканине (сирове, 
бељене, бојене, шарене, штампане, технич-
ке, индустријске, мерцеризиране, газиране, 
восковане и др.) — — — — — — — 190/0 

5) декоративно тканине од вештачког 
и синтетичког предива, укључујући и 
плиш и сомот за декорације — — — 6% 
Н а п о м е н а : 

Важи напомена уз тар. број 102, тј. 
порез по овом тар. броју плаћа се само на 
промет производа из овог тар. броја инду-
стријске производње и производње занат-
ских организација са средствима у дру-
штвеној својини; на промет производа из 
овог тар. броја производње приватних за-

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

натских радњи и приватних лица не пла-
ћа се порез, јер је промет ових производа 
опорезован плаћеним порезом на промет 
предива. 

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

Н а п о м е н а : 
Важе напомене уз тар. бр. 102 и 105. 

107 Памучна трикотажа и позаментерија — 10% 
Н а п о м е н а : 

1) Важе напомене уз тар. бр. 102 и 105. 
2) Индустријска предузећа и занатске 

организације са средствима у друштвеној 
својини не плаћају порез на промет паму-
чних и целволних плетених (штриканих) 
тканина сопствене производње утрошених 
за израду производа из овог тар. броја, 
него плаћају порез једино по овом тар. 
броју. 

108 Вунено влачено и чешљано предиво за 
прераду у приватном занатству и за дру-
ге потребе, осим за инду етри јеку прераду 
и прераду од стране занатских организа-
ција са средствима у друштвеној својини 15°/о 
Н а п о м е н а : 

Важе напомене уз тар. број 102. 
109 Вунено предиво за ручни рад — вуница 20% 
ИО Вунене тканине: 

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

2) од в ланеног (гребенаног) предива; од 
влаченог предива са памучном или цел-
волном основом, као и целтканине вуне-
ног типа за одевне сврхе; пластика и рос-
хар; вунене мараме и шалови — — — $% 

3) све врсте ћилима, вунени филцови, 
вунене гуртне, вунени филтери, јастучићи 
за мазалице од вуненог предива — — — — 
Н а п о м е н а : 

1) Важе напомене уз тар. бр. 102 и 105. 
2) На вунене тканине произведене од 

мешавине чешљаног и в ланеног предива 
порез ће се обрачунати по стопи која од-
говара сразмерно количинама стварно у-
потребљеног чешљаног и влаченог пре-
дива и стопама из тач. 1. и 2. овог тар. 
броја. Изузетно, на промет полукамгарн-
тканина које садрже више од 51% влаче-
ног (гребенаног) предива плаћа се порез 
по стопи од 10%. 

3) На тканине из тачке 1. овог тар. 
броја које садрже преко 30% сиѓттетичгеих 
и целволних нити или влакана плаћа се 
порез по стопи од 20%. 

На тканине из тачке 2. овог тар. бро-
ја које садрже преко 30% синтетичких 
нити или влакана плаћа се порез по стопи 
од 20%. 

111 Вунена трикотажа од чешљаног предива: 
1) која садржи до 80% вунених вла-

кана — — — — — — — — — — 6% 
2) која садржи преко 80% вунених 

влакана — — — — — — — — — 12% 
Н а п о м е н а : 

На промет вунене трикотаже од вла-
ченог предива не плаћа се порез по овом 
тар. броју, е тим да ови производи морају 
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бити означени у смислу Наредбе о озна-
чавању, обележаван^ и паковању тек-
стилних производа („Службени лист 
ФНРЈ", бр, 37/61). 

112 Вештачко и синтетичко предиво, монофил 
и бескрајне нити, на другом месту непо-
менути: 

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

2) за остале потребе — — — — — 25% 
Н а п о м е н а : 

Важи напомена уз тар. број 102. 
ИЗ Тканине од вештачких и епитет ичгсих 

предива на другом месту непоменуте: 
1) тканине од вештачке свиле десини-

ране помоћу флокпринта — — — — 8% 
2) остале тканине од вештачке свиле 25% 
3) остале тканине од синг етичких пре-

дива — — — — — — — — — — 25% 
Н а п о м е н а : 

1) Важе напомене уз тар. бр. 102 и 105. 
2) Не плаћа се порез по овом тар. бро-

ју на тканине за млинска сита, нити на 
ауто-корд и вело-корд за индустрију гуме. 

114 Трикотажа, чарапе и позаментерија од 
вештачких и синтетичких предива, на 
другом месту непоменути: 

1) чарапе од синтетичког предива — 14°/» 
2) остало од вештачке свиле и синте-

тичких предива — — — — — — — 12% 
Н а п о м е н а : 

1) Важе напомене уз тар. бр. 102 и 105. 
2) Индустријска предузећа и занатске 

организације са средствима у друштвеној 
својини не плаћају порез на промет пле-
тених (штриканих) тканина сопствене про-
изводње утрошених за израду производа 
из овог тар. броја, него плаћају порез само 
по овом тар. броју. 

115 Јутене тканине — — — - — — — — 15% 
116 Текстилна конфекција (одећа и рубље 

од тканих тканина): 
1) одећа од вунених чешљаних тка-

нина — — — — — — — — — 13°/» 
2) одећа од вунених влачених тканина, 

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

3) одећа од памучних и осталих на-
пред непоменутих тканина — — — — 12°/# 

4) рубље од текстилних тканих ткани-
на свих врста, осим рубља од целтканина 
вуненог типа и од вигоњ-тканина — — 13°/» 
Н а п о м е н а : 

1) Индустријска предузећа и занатске 
организације са средствима у друштвеној 
својини који се баве производњом текстил-
не конфекције плаћају порез по овом тар. 
броју на промет текстилне конфекције 
(одећа и рубље) израђене од тканина на-
бављених непосредно од произвођача у 
земљи, на чији промет произвођач тих 
тканина није платио порез у смислу на-
помене 3. уз грану 124. 

Ако привредне организације из става 
1. ове напомене које се баве производњом 
текстилне конфекције тканину набавље-
ну без плаћања пореза употребе за израду 

Tap. 
бр- Н а и м е н о в а њ е Стопа 

одеће и рубља по мери, дужне су од по-
стигнуте продајне цене тако израђене оде-
ће и рубља обрачунати и платити порез 
по стопама из овог тар. броја увећаним 
за 50%. 

2) Под конфекцијом у смислу овог 
тар. броја и других одредаба ове Тарифе, 
подразумевају се производи из овог тар. 
броја добивени обрадом текстилних мате-
ријала у серијској производњи. 

3) Произвођачи конфекције дужни су 
на дан ступања на снагу одредаба овог 
тар. броја пријавити органу управе оп-
штинског народног одбора надлежном за 
послове финансија затечене залихе тка-
нина на које је плаћен порез на промет, 
као и недовршену производњу и готову 
конфекцију. На готову конфекцију произ-
ведену из пријављена залиха текстилних 
тканина произвођачи неће платити порез 
по овом тар. броју. С обзиром на то, про-
извођачи конфекције дужни су пријавити 
органу управе општинског народног одбора 
надлежном за послове финансија и утро-
шак ове залихе и почетак производње кон-
фекције од тканина на које није плаћен 
порез на промет, набављених v смислу 
одредаба напомене 3. уз грану 124. 

Орган управе општинског народног 
одбора надлежан за послове финансија 
провериће тачност пописаних залиха тка-
нина и готове конфекције производ ене из 
залиха тих тканина, коју могу стављати 
у промет без плаћања пореза по овом тар. 
броју најдоцније до краја 1961. године. 

На промет конфекције производене од 
тканина на које није плаћен порез на про-
мет у смислу одредаба напомене 3. уз гра-
ну 124, произвођачи су дужни платити по-
рез по овом тар. броју. 

Од 1. јануара 1962. године произвођачи 
су дужни плаћати порез на промет по 
овом тар. броју на промет конфекције 
коју по истеку тог рока стављају у про-
мет, без обзира на то да ли је та конфек-
ција произведена од тканина на које је 
плаћен порез на промет или не. 

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

4) Производња официрске и подофи-
цир ек е одеће за потребе Југословенов на-
родне армије и Народне милиције сматра 
се конфекцијом, без обзира да ли се ради 
конфекциски, по лу конфекциски или по 
мери. 

5) Овлашћује се савезни Државни 
секретаријат за послове финансија да ре-
гулише повраћај плаћеног пореза на про-
мет тканина за израду официрске и подо-
фицире^ одеће које се 1. јула 1961. године 
затекну на залихи у Државном секретари-
јату за послове народне одбране односно 
у привредним организацијама које произ-
воде војну одећу. Попис залиха обухватиће 
поменуте тканине, недовршену производњу 
и готове производе израђене од ових тка-
нина. 

6) 'При увозу употреба.званих (полов-
них) производа конфекције, порез ће се 
обрачунати по стопи од 10%, без обзира на 
врсту тканине. 



Страва 464 — Број 25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 20 јун 1962. 

I'ap. 
бр Н а и м е н о в а н ^ Стопа 

Tap. 
бр. Н а и м е н о в а њ е Стопа 

Н а п о м е н а у з г р а н у 124: 
1) На промет тканина и других про-

извода из гране 124 који су произведени 
од различитог предива (на пример: 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 (те-
жини) највише садржано у тим произво-
дима. Ако су у овом случају нека или сва 
предива садржана у истим количинама 
или се не мол* е утврдити које је предиво 
претежно по количини плаћа се порез по 
највишој стопи која важи за производе 
произведено ма од ког предива које нај-
више или у истој мери згчествује односно 
ма од ког предива — ако се не може утвр-
дити учешће. 

2) На промет полуланених и полуку-
дељних тканина које садрже до 507«? ДРУ" 
гог материјала (памука, цел вол а и другог) 
не плаћа се порез. 

3) Произвођачи текстилних тканина од 
којих се производи текстилна конфекција 
из тар. броја 116 не плаћају порез на про-
мет тих тканина испоручених непосредно 
индустријским предузећима и занатским 
организацијама са средствима у друштве-
ној својини који се баве производњом тек-
стилне конфекције, а под условима одргђе-
ним у општој напомени 6. уз овај део 
Тарифе. 

4) На промет покривача за постеље, 
столове и сл. и таписерије машински тка-
не порез се плаћа према врсти мате-
ријала од којих су они израђени 

5) Под декоративним тканинама из тар. 
броја 105 овог дела Тарифе подразумевају 
се_ десиниране тканине израђене на жа-
кард-машинама или машини листовки и 
рипс-тканине за намештај. 

6) На промет покривача за под од тек-
стилног материјала (ћилими) свих врста, 
машински или ручно тканих, не плаћа се 
порез. 

Грана 125 — Индустрија коже и обуће 
117 Све врсте доње и техничке коже од круп-

не стоке: 
1) за прераду у индустријским и за-

натским организацијама са средствима у 
друштвеној својини — — — — — — — 

2) за остале потребе — — — — — 8% 
Н а п о м е н а : 

1) На промет челиче, репине и тех-
ничке коже од врата и окрајине плаћа се 
порез на промет по стопи из тачке 1. овог 
тар. броја, без обзира да ли та кожа служи 
за ин ду етри ј ску прераду или за остале по-
требе. 

2) Под кожом од крупне стоке сматрају 
се следеће врсте кол*е: јунећа, говеђа би-
волска, коњска, магарећа, ждребећа, кожа 
од мазге и кожа од муле. 

118 Све врсте горње коже од крупне стоке, 
осим телеће коже и цепаника: 

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

2) за остале потребе — — — — — 21°/# 
Н а п о м е н а : 

Важе напомене уз тар. бр. 117. 

119 Све врсте горње телеће коже: 
1) за прераду у индустријским и занат-

ским организацијама са средствима у дру-
штвеној својини — — — — — — — 30% 

2) за остале потребе — — — — — 45% 
Н а п о м е н а : 

1) Важи напомена 1 уз тар. бр. 117. 
2) Под телећом кожом у смислу овог 

тар. броја, подразумева се и кожа од цви-
жера и ждеранаца (фресера). 

120 Све врсте крзна од ситне стоке: 
1) за прераду у индустријским и за-

натским организацијама са средствима у 
друштвеној својини — — — — — — 10в/# 

2) за остале потребе — — — — — 17Чо 
121 Све врсте прерађених кожа од ситне 

стоке: 
1) за инду етри јеку прераду и за пре-

раду од стране занатских организација са 
средствима у друштвеној својини: 

а) рукавичарска и одевна напа — — 12% 
б) остале поставке коже од увозне ву-

вате коже — — — — — — — — 8% 
в) све врсте козјих кожа — — — — 8% 
г) остале — — — — — — — — 12% 
2) за остале потребе: 
а) шеврет, рукавичарска напа, одевна 

напа и поставив коже од ситне стоке — — 25% 
б) поставна кожа од увозне вунате 

коже — — — , — — — — — — 2€°/о 
в) све врсте козјих кожа — — — 22°/» 
г) остале — — — — — — — — 30% 

Н а п о м е н а : 
Важи напомена уз тар. број 117. 

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

од стране занатских организација са сред-
ствима у друштвеној својини — — — — 

2) за остале потребе — — — — — 14% 
Н а п о м е н а : 

Приватне занатске радње и приватна 
лица не плаћају порез на промет произ-
вода из овог тар. броја. 

123 Кожна одећа са лицем од напе. бокса или 
шеврета, осим кожних рукавица — — 10°/# 
Н а п о м е н а : 

Важи напомена уз тар. број 122. 
124 Све врсте обуће, па и са гуменим ђоном, 

осим дечје обуће и обуће са лицем од 
свињске коже: 

1) индустријске производње или про-
изЕедене од стране занатских организација 
са средствима у друштвеној својини: 

а) вредности до 4.500 динара за 1 пар 5% 
б) вредности преко 4.500 динара за а 

пар — — — — — — — — — — 10% 
2) производње приватног занатства, 

^вредности преко 4.500 динара за 1 пар — 10% 
125 Кожна галантерија — — — — — — 5% 

Н а п о м е н а у з г р а н у 125: 
1) Изузетно од одредаба опште напо-

мене 6. уз овај део Тарифе, специјално-
вана трговинска предузећа за продају 
прерађене коже на велико, могу од про-
извођачких организација или увозника 
набављати прерађену кожу без плаћања 
пореза на промет или по сниженој поре-
ској стопи, ради снабдевања репродукци-
оним материјалом индустријских и занат-
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сних организација са средствима у дру-
штвеној својини. 

2) Право на набавку од произвођача 
прерађене коже без плаћања пореза на 
промет или по сниженој пореској стопи 
имају специјализована трговинска преду-
зећа на велико и занатске набавно-про-
дајне задруге које испуњавају услове из 
члана 3. став 1. Уредбе о трговинској де-
латности и трговинским предузећима и 
радњама („Службени лист ФНРЈ", бр. 
49/59, 9/60 и 19/60). Одлуку о овоме доноси 
орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове трговине и о томе 
издаје потврду на основу које се може 
вршити набавка коже од произвођача од-
носно увозника. 

3) Индустријска предузећа и занатске 
организације са соедствима у друштвеној 
својини дужни су приликом набавке пре-
рађене коже поднети специјализованим 
трговинска! предузећима на велико по-
тврду органа управе општинског народног 
одбора надлежног за послове финансија 
у смислу опште напомене 6. уз овај део 
Тарифе, као и писмени захтев за купо-
вину одређених количина појединих вр-
ста коже. 

4) Уз сваку фактуру о продаји прера-
ђене коже без плаћања пореза односно 
по сниженој пореској стопи, у смислу на-
помена 2. и 3. мора бити приложена пот-
врда поменута у тим напоменама, а уз 
све друге фактуре документ о плаћеном 
порезу. 

Ако се од истог произвођача или 
увозника односно од истог предузећа на 
велико врше набавке више пута у току 
године, потврда ће се приложити само 
првој набавци, а доцније ће се вршити 
на основу писмене поруџбенице, са пози-
вањем на већ поднету потврду. У том слу-
чају фактури ће се приложити поруџ-
беница. 

5) При продаји прерађене коже трго-
винским предузећима на мало, продавни-
цама и другим купцима, осим индустриј-
ским предузећима и занатским организа-
цијама са средствима у друштвеној сво-
јини који испуњавају услове из напомена 
1. до 5, индустријска предузећа и увоз-
ници односно специјализована трговинска 
предузећа на велико дужни су обрачуна-
в а ^ и уплаћивати порез по одређеној 
стопи од постигнуте продајне цене. 

6) Овлашћује се савезни Државни се-
кретаријат за послове финансија да регу-
лише повраћај плаћеног пореза на залихе 
прерађене коже које су се затекле код 
специјализованих тровинских предузећа 
на велико и код набавно-продајних за-
друга на дан ступања на снагу Уредбе о 
изменама и допунама Тарифе пореза на 
промет („Службени лист ФНРЈ", бр. 9/61). 

Грана 126 — Индустрија гуме 
126 Све врсте пнеуматика: 

1) вело-гуме — — — — — — — 18% 
2) остало — — — — — — — 21% 

127 Гумена обућа (чизме, каљаче, ципеле, 
опанци, платнене ципеле са гуменим ђо-
ном — плимзолке, папуче, ронилачке ци-
пеле и сл.) — — — — — — — — 22% 

Tap. 
бо. Н а и м е н о в а њ е Стопа 
128 Следећи производи из гране 126: 

1) гумена техничка роба; гумене цеви, 
гумени санитарни предмети; гумена га-
лантериска роба; гумени производи за 
обућу и креп-гума за обућу; производи од 
тврдог каучука; гумена лепила и гумена 
одела — — — — — — — — — 29% 

2) транспортне траке — — — — 20% 
3) гумирано платно — — — — — 15% 
4) дечје играчке од гуме — — — 15% 
5) гумене смесе и гранулат — — — 15% 

Н а п о м е н а : 
1) Порез по овом тар. броју не плаћа 

се на промет акумулаторских кутија и 
поклопаца. 

2) При увозу конфекције или других 
производа од гумираног платна плаћа се 
порез по стопи из тачке 3. овог тар. броја. 
Међутим, конфекција и други производи 
од гумираног платна домаће производње 
не подлеже порезу по овом тар. броју ако 
је плаћен порез на промет гумираног 
платна. 

Грана 127 — Прехрамбен индустрија 
Динара 

129 Шећер — — — — — — — — — 31 
Н а п о м е н а : 

1) Пореска основима је 1 килограм. 
2) На шећер у денатурисаном стању, 

који се продаје пчеларима за прехрану 
пчела, не плаћа се порез на промет. Са-
везни Државни секретаријат за послове 
финансија прописује услове за набавку 
денатурисаног шећера за исхрану пчела. 

130 Кафа: 
1) сирова — — — — — — — 250 
2) пржена и млевена — — — — 350 
3) екстракти кафе — — — — — 1.5G0 

Н а п о м е н а : 
1) Пореска основица је 1 килограм. 
2) Порез по овом тар. броју плаћа се 

само при увозу. 
131 Чоколада и чоколадни бомбони — — — 15% 
132 Кавовине од цикорије — — — — — 28% 
133 Шпиритус: 

Динара 
1) за хемијску синтезу — — — — 
2) за производњу експлозива и нитро-

целулозе, лекова, калијум етилксантата, 
диоктилфталата и алкохолног сирћета, као 
и шпиритус за гориво денатурисан општим 
средствима — — — — — — — — 50 

3) за производњу колоњске воде, за 
козметику и за широку потрошњу — — 435 

4) за све остале сврхе — — — — 150 
Н а п о м е н а : 

1) Пореска основица је 1 хектолитар-
ски степен алкохола. 

2) Одобрење за набавку и употребу 
шпиритуса за потребе из тач. 1, 2. и 4. 
овог тар. броја издаје републички држав-
ни секретаријат за послове финансија, 
који ово овлашћење може пренети на 
орган управе среског народног одбора 
надлежан за послове финансија. За на-
бавку и утрошак шпиритуса за гориво 
денатурисаног општим средством за дена-
турисање, као и за набавку шпиритуса по 
тачки 3. овог тар. броја, није потребно 
никакво одобрење. 
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3) Денатурисање, набавка и употреба 
шпиритуса за потребе из тач. 1, 2. и 4. 
овог тар. броја подлеже контроли надле-
жних финансијских органа. 

4) На сирови шпиритус који се рафи-
нише у истом производном предузећу или 
се шаље у друга предузећа ради рафини-
сања, неће се плаћати порез. 

Динара 
134 Пиво — — — — — — — — — — 12 

Н а п о м е н а : 
1) Пореска основица је 1 литар. 
2) Трговинска предузећа и радње, за-

дружне продавнице и продавнице свих 
произвођача алкохолних пића, који врше 
продају алкохолних пића на мало, дужни 
су плаћати порез на промет по стопи од 
5% од постигнуте продајне цене на мало. 

Као продаја на мало сматра се свака 
продаја која није извршена трговинском 
предузећу које се бави продајом алкохол-
них пића или утоститељском предузећу 
или радњи. 

135 Вештачка јака алкохолна пића: Динара 
1) ликер, рум, бренди, џин, вотка, ви-

ски и мастика — — — — — — — 180 
2) остале вештачке ракије — — — 60 

Н а п о м е н а : 
1) Пореска основица је 1 литар. 
2) Изузетно, за порез на промет ве-

штачке ракије произведено од мешавине 
природне шљивовице или комовице са 
шпиритусом и водом, под условом да не 
садржи никакве друге материје, уместо 
пореске стопе из тачке 2. овог тар. броја 
примениће се стопа од Дин. 120 за 1 хек-
толитарски степен алкохола произведена 
Мешавине. 

3) Важи напомена 2. уз тар. број 134, 
напомена 2. уз тар. број 136 и напомена 
10. уз тар. број 138. 

136 Специјална, пенушава и друга вештачка 
вина: 

Динара 
1) специјална и вештачка вина — — 40 
2) медицинска вина — — — — — 30 
3) пенушава вина — — — — — 350 

Н а п о м е н а : 
1) Пореска основица је 1 литар. 
2) На* материјал од кога се производе 

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

3) Важи напомена 2. уз тар. број 134 
и напомена 10. уз тар. број 138. 

Динара 
137 Природна вина од грожђа — — — — 20 

Н а п о м е н а : 
1) Пореска основица је 1 литар. 
2) Порез по овом тар. броју плаћа се 

на природна вина од грожђа која у по-
гледу стављања у промет одговарају усло-
вима прописаним одредбама Закона о ви-
ну, а на промет другог вина — под усло-
вима из напомене 5. уз тар. број 138. 

3) Важи напомена 2. уз тар. број 134 -
и напомена 2. и следеће уз тар. број 138 
овог дела Тарифе. 

Tap. 
бр. Н а и м е н о в а ј б е Стопа 

Динара 
138 Природна ракија — — — — — — 240 

Н а п о м е н а : 
1) Пореска основица је један хекто-

литарски степен алкохола. Ако се јачина 
ракије не може утврдити алкохолометром, 
сматраће се да мека ракија има 25%, а 
љута 40% алкохола. 

2) Пореским обвезником сматра се про-
извођач вина и ракије, без обзира да ли 
вино и ракију производи од сировина соп-
ствене производње или од купљених од-
носно на други начин прибављених сиро-
вина и без обзира коме и по ком основу 
испоручује вино и ракију. 

На оне количине вина и ракије које 
индивидуални произвођачи продају задру-
гама и другим привредним организација-
ма које се баве прометом алкохолних пи-
ћа, порез на промет плаћају задруге од-
носно друге привредне организације при-
ликом откупа, ако произвођач пре тога 
није платио порез. Износом плаћеног по-
реза раздужује се произвођач — порески 
обвезник. 

3) Произведено количине вина и ра-
кије утврђују се код индивидуалних про-
извођача пописом који врши орган управе 
општинског народног одбора надлежан за 
послове финансија, у сарадњи са органом 
надлежним за послове винарске инспек-
ције. 

Остали произвођачи вина и ракије 
(пољопривредна добра, сељачке радне за-
друге, задружне економије, опште земљо-
радничке задруге и пословни савези, ви-
нарски подруми и специјализована трго-
винска предузећа која се базе пооизвод-
н»ом вина и ракије) дужни су одмах по за-
вршеној производњи поднети органу упра-
ве општинског народног одбора надлежном 
за послове финансија пријаву о употреб-
љеним количинама грожђа (у килограми-
ма) и комине (у литрима) и о произве-
деним количинама вина и ракије. 

Ако произвођач приликом пописа не 
пријави све произведем количине вина 
и ракије, повешће се поступак за дело 
пореске утаје по Кривичном законику. 
Поред тога, он је дужан уплатити и одго-
варајући износ пореза на промет. 

4) За потрошњу у домаћинству инди-
видуалних произвођача ослобођава се го-
дишње од плаћања пореза на промет 40 
до 120 литара вина на сваког члана дома-
ћинова старијег од 15 година и 3 до 7 
хектолитарских степени ракије на сва-
ког члана домаћинова старијег од 18 го-
дина. Исте количине одобраваће се и се-
љачким радним задругама као и вино-
градарским задругама за чланове дома-
ћин става учлањених у тим задругама, е 
тим да се овим домаћинствима не могу 
одобравати посебне количине од вина и 
ракије који су произведени у приватном 
газдинству. 

Републичко извршно веће прописива-
ће сваке године количине вина и ракије 
које се по ставу 1. ове напомене ослобо-
ђавају од плаћања пореза на промет, во-
дећи при томе рачуна о специфична 
условима и обичајима појединих крајева. 
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У случају плаћања пореза по реали-
зацији (напомена 5. став 3). ослобођење 
од плаћања пореза на количине одобрене 
по сг. 1. и 2, ове напомене важи само ако 
се оне и утроше у домаћинову. 

5) По извршеном попису вина и ра-
кије индивидуални произвођачи задужују 
се износом пореза на произведено коли-
чине по одбитку одређеног кала и коли-
чина одобрених за потрошњу .у домаћин-
с к у по напомени 4. уз овај тар. број. 

Ови произвођачи дужни су сваку про-
дају вина и ракије пријавити органу 
управе општинског народног одбора над-
лежном за послове финансија и одгова-
рајући износ пореза уплатити, осим у 
случајевима продаје вина из става 2. на-
помене 2. уз овај тар. број. 

Изузетно, ако орган управе општин-
ског народног одбора надлежан за по-
слове финансија, у сагласности са орга-
ном управе општинског народног одбора 
надлежним за послове робног промета, 
утврди да се продаја вина и ракије не 
врши равномерно према условима тржи-
шта, може одредити да се износи пореза 
којима су задужени индивидуални про-
извођачи, уплаћују крајем сваког троме-
сечја у одређеним износима, без обзира на 
реализацију. 

Ако произвођач противно одредбама 
Закона о вину ставља у промет и оне ко-
личине вина које по тим одредбама не 
сме стављати у промет и на које није 
обрачунат порез на промет, дужан је 
уплатити порез и на ове количине. Упла-
ћивање пореза не утиче на одговорност по 
одредбама поменутог закона. 

6) Остали произвођачи вина и ракије 
(напомена 3. став 2) плаћају порез на про-
мет у одређеним роковима по извршеној 
продаји. 

7) Ако се вино на које је плаћен по-
рез на промет употреби за производњу 
дестилата . (вињак), признаће се плаћени 
порез на вино и обрачунаће се приликом 
наплате пореза на произведени дестилат, 
на основу потврде органа управе општин-
ског народног одбора надлежног за по-
слове финансија на чијем је подручју 
место производње вина — да је порез на 
те количине обрачунат. 

8) Ако се вино на које је порез обра-
чунат поквари, тако да постане неупотреб-
ливо за пиће и за производњу дестилата, 
извршиће се отпис задуженог пореза на 
промет ако се анализом станице за испи-
тивање вина или потврдом органа надле-
жног за послове винарске инспекције 
утврди да је вино неутготребљиво за пиће 
и за производњу дестилата. 

По ставу 1. ове напомене поступиће 
се и кад вино и ракија буду уништени 
код произвођача услед више силе или 
других узрока које порески обвезник није 
могао спречити. 

9) У погледу продаје ракије на мало 
важе одредбе напомене 2. уз тар, број 134. 

10) Ближе прописе о наплати и кон-
троли пореза на промет шпиритуса и ал-
кохолних пића доноси савезни Државни 
секретаријат за послове финансија. 

Tap. 
бр. 

Грана 129 — Индустрија дувана 

Н а и м е н о в а н ^ Стопа 
26% 139 Ферментисани дуван 

Н а п о м е н а : 
1) Дувански институти не плаћају по-

рез по овом тар. броју на промет (про-
дају) дувана који потиче од њиховог 
огледног и истраживачког рада 

2) Привредне организације које су от-
купљивале и обрађивале дуван имају пра-
во на накнаду за све количине фермен-
тисаног дувана стављеног у промет од 1. 
јануара до 15. новембра 1961. године, обра-
чунату по стопи од 7% од постигнуте фак-
турне цене ферментисаног дувана ставље-
ног у промет у земљи и од примљене нето 
цене извезеног дувана. 

Ова накнада исплатиће се привредним 
организацијама које су откупљивале и 
обрађивале дуван, на терет савезних при-
хода од пореза на промет. 

Овлашћује се савезни Државни секре-
таријат за послове финансија да донесе 
ближе прописе о начину обрачунавања и 
исплаћиван^ ове накнаде. 

140 Дувански производи: 
1) цигарете, резани дуван, цигаре, 

бурмут 54% 
2) дуван за жвакање и цигаре кратке 

домаће 44% 
Н а п о м е н а : 

Пореска основица је продајна цена на 
мало. 

Грана 313 — Експлоатација шума 

С т о п а п о р е з а 
А Б 

.4»! & 
Tap. 
број 

ba ri ri 
Наименован^ 

s i 1 <2 » 
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11 Sf 5 £ В •Ѕ о 

Динара 
141 1) Огревно дрво свих 

врста 500 ДО 1000 
2) ТТ стубови и пило-

ти свих врста 10% 1000 3000 
3) Прагови храстови 

тесани — — 1500 >> 4000 
4) Прагови букови те-

сани — — — _ 1000 »» 2000 
5) Тесана грађа чети-

нара — — 30% 3000 »» 5000 
6) Орахови фурниреки 

1500 4000 трупци — — — 1500 4000 
7) Дрвени угаљ 10% - 10% 
8) Остали шумски сор-

тимент — — — — 1000 ff 4000 

Н а п ом е н а : 
1) Пореска основица за огревно дрво 

је један просторни метар, а за остале сор-
тимент један кубни метар, у случајевима 
у којима је пореска стопа израчуната У 
динарима. 
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2) Порез по тачки 8. овог тар. броја не 
плаћа се на промет јамског, целулозног и 
танинског дрвета, ако ове производе на-
бављају непосредно од произвођача, и то: 
рудници — јамско дрво, фабрике целу-
лозе — целулозно дрво, а фабрике 
екстракта за штавило — танинско дрво. 

Као набавка јамског, целулозног и та-
нинског дрвета непосредно од произвођача, 
у смислу става 1. ове напомене, сматраће 
се и набавка тог дрвета непосредно од про-
извођача коју врше земљорадиичке за-
друге и трговинска предузећа у својству 
комисионара рудника, фабрике целулозе 
или фабрике екстракта (штавила), тј. за 
рачун наведених потрошача а уз зарачу-
навање комисионарске провизије. 

3) Републичко извршно веће одредиће, 
у границама стопа наведених у колони 
„Б", стопу по којој ће се на поједине 
врсте и квалитете шумских сортимената 
наплаћивати порез на подручју појединих 
срезова. 

Републичко извршно веће може ово 
овлашћење пренети на поједине или на 
све среске народне одборе. Ако ово овла-
шћење буде пренето, срески народни 
одбор може одређивати посебне пореске 
стопе за поједине општине. 

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

Приватно лице као произвођач плаћа 
порез кад производе из овог тар. броја 
продаје приватним лицима или их на 
други начин преноси у својину (поклања, 
трампи) приватним лицима која нису чла-
нови његовог домаћинства. Кад приватно 
лице као произвођач продаје производе из 
овог тар. броја привредним, задружним и 
друштвеним организацијама, државним 
органима и установама, купац је обавезан 
платити порез, и то по стопама које важе 
за приватног произвођача, у месту у коме 
приватни произвођач плаћа овај порез и 
на рачун на који га плаћа приватни про-
извођач. 

Порез по овом тар. броју не плаћа се 
кад пољопривредна организација непо-
средно троши дрвне сортименте сопствене 
производње за пољопривредне сврхе. 

5) Порез по овом тар. броју плаћа се 
и кад приватно лице или задруга односно 
задружна организација продаје дрво на 
пању. 

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

ватно лице — порез плаћа продавац по 
стопи одређеној за огревно дрво; 

6) ако је купац неко други, а не при-
ватно лице — порез плаћа купац на 
укупно добивену врсту шумских сортиме-
н т а , а по одговарајућој пореској стопи 
која в а ж и л а добивене сортименте, одно-
сно за сортименте 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 место произ-
водње дрвета. Ако се производња дрвета 
не врши у месту сталног боравка односно у 
седишту произвођача, порез се плаћа у 

Tap. 
бр. Н а и м е п о в а њ е Стопа 

општини на чијем се подручју налази ме-
сто производње, такође по стопи која важи 
за место производње дрвета. 

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

тренутку откупа ^преузимања) дрвета и 
других шумских сортимената; 

б) за пореске обвезнике произвођаче 
— у тренутку кад је извршена продаја 
(испорука) дрвета. 

Изузетно, на оне количине шумских 
сортимената које приватна лица као про-
извођачи износе на продају ван места про-
изводње односно ван места свог сталног 
боравка, дужни су унапред платити порез, 
е тим да ће им се за количине које остану 
непродате вратити плаћени порез. 

На количине шумских сортимената 
приватних произвођача које се ван места 
њиховог сталног боравка односно ван ме-
ста производње дрвета нађу у продаји (на 
пијаци, трговима и сл.) без потврде о пла-
ћеном порезу, мора се платити порез код 
општине на чијем су подручју нађени 
шумски сортименти без потврде о плаће-
ном порезу, и то по пореској стопи која 
важи на односном подручју. Поред наплате 
редовног пореза, против лица код којих су 
нађени шумски сортименти без потврде о 
плаћеном порезу, покренуће се и поступак 
за кажњавање због прекршаја. 

8) Транспортна предузећа (железнич-
ко^ поморског, речног и друмског саобра-
ћаја) примаће у унутрашњем саобраћају 
на превоз сортименте за које корисник 
превоза поднесе потврду о плаћеном по-
резу по овом тар. броју, односно, ако су 
дати на превоз сортименти из тач. 1, 3, 4, 
6. и 8. овог тар. броја који су произведени 
од стране дрвно-индустријских предузећа, 
шумских управа или шумских газ динста-
на, потврду о томе да су односни сорти-
м е н т произведени од стране ових произ-
вођача (тј. од стране дрвноиндустријских 
предузећа, шумских управа и шумских 
газдинства). 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ УЗ ДЕО II ТАРИФЕ 
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 тар. броју 
и по којој пореској стопи плаћа порез на промет 
таквих производа, одлучиваће се на основу упо-
ређења наименовања производа у Тарифи и наи-
менован^ производа у Привременој номенклатури 
производа, коју је издала бивша Савезна планска 
комисија 1948. године. 

Ако неки производи нису изрично наимено-
вани ни у Тарифи пореза на промет ни у Привре-
мено ј номенклатури производа, а по својој природи 
(врсти, намени и слично) спадају у групу производа 
који су у Тарифи или у Привременој номенкла-
тзфи производа изрично наименовани, порез на 
промет тих производа плаћа се према пореској 
основици и по пореској стопи која важи за наи-
менован производе у које спадају. Ближа упутства 
и објашњења о томе који производи спадају у по-
једине тарифне бројеве или поједине стопе из 
истог тарифног броја, доноси савезни Државни се-
кретаријат за послове финансија. 

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

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

Ако су делови из ст. 1. и 2. ове напомене по-
себно предвиђени у Тарифи, плаћа се порез по 
стопи која је за њих одређена, и то како приликом 
њихове продаје, тако и приликом њиховог утрошка 
од стране произвођача (међуфазни порез на про-
мет), ако у Тарифи није друкчије предвиђено. 

3) Порез се не плаћа на промет производа који 
служе за оне потребе Југословенског црвеног крста 
за које је он основан, и то само у погледу промета 
производа његове производње и у погледу промета 
производа које су друга лица односно привредне 
организације произвеле од његовог материјала. 

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

5) Ако се у току примењивања ове Тарифе 
промене стопе пореза на промет које су у њој одре-
ђене. савезни Државни секретаријат за послове 
финансија може прописати да се обрачунају и 
уплате позитивне разлике пореза између нових и 
ранијих стопа на залихе односних производа (робе), 
осим у случају мањих пореских стопа. 

Савезни Државни секретаријат за послове фи-
нансија одредиће рокове за обрачунавање и упла-
ћивање разлике по ставу 1. ове напомене и рачуне 
на које ће се те разлике уплаћивати у корист феде-
рације. 

6) Ако су у делу II Тарифе одређене мање стопе 
пореза на промет појединих производа намењених 
за инду етри јеку прераду или за друге одређене свр-
хе, а веће стопе пореза на промет тих производа на-
мењених за занатску прераду или за друге потребе, 
порез по мањој стопи плаћа се само ако индустри-
ско или друго предузеће за које важи мања стопа, 
као купац набавља те производе непосредно од по-
реског обвезника (произвођача или увозника) и ако 
приликом њихове набавке поднесе пореском обвез-
нику потврду органа управе општинског народног 
одбора надлежног за послове финансија на чијем 
подручју је седиште тог предузећа, да набавку тих 
производа врши ради утрошка у индустријској про-
изводњи односно за сврху за коју је одређена мања 
стопа. Продаја таквих производа индустријском или 
другом предузећу које не поднесе наведену потврду 
подлежи порезу по већој пореској стопи. Произво-
ђачи — увозници дужни су на фактури коју издају 
купцу назначити за које је сврхе производ издат 
и по којој стопи је порез на промет обрачунат и 
уплаћен. Ако се као увозник појављује предузеће 
регистровано за извоз и увоз и ако увезени произ-
води служе као материјал за репродукцију у инду-
стријским предузећима, порез на промет тих прои-
звода обрачунава се по стопи која важи за обрачу-
навање пореза на промет производа намењених за 
индустријску прераду. Ако се ови производи про-
дају другим купцима а не индустријским предузе-
ћима за репродукцију, увозник је дужан обрачу-
нати и уплатити разлику у порезу на промет између 
веће и мање пореске стопе на постигнуту продајну 
цену, односно на продату количину производа, ако 
је предвиђено плаћање пореза по јединици мере. 

Ако привредна организација као купац — пре-
рађивач производа на чији је промет плаћен порез 
по мањој стопи, отуђи те производе или их употреби 
у сврхе за које је одређено плаћање пореза по ве-
ћој стопи, дужна је обрачунати и платити разлику 
између пореза по већој стопи и плаћеног пореза. 
Привредна организација која не поступи по тој од-
редби, казниће се по члану 34. став 1. тачка 1. Уред-
бе о порезу на промет. 

Ако су у Тарифи одређене за поједине произ-
воде посебне пореске стопе према наменама за које 
се употребљавају, без обзира на категорију купца, 
па купац употреби такве производе у сврхе за које 
је одређена већа стопа а не у сврхе за које је 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 тој одредби, казниће се по члану 34. став 
1. тачка 1. Уредбе о порезу на промет. 

Одредбе ове напомене сходно ће се применити 
и ако купац производе набављене без плаћања 
пореза отуђи или употреби у друге сврхе, а не у 
оне за које је предвиђено ослобођење од плаћања 
пореза. 

Под условима одређеним у ст. 1. до 4. ове напо-
мене може и Дирекција за сировине вршити набав-
ке производа намењених за инду етри јеку прераду. 

7) Под вредношћу оних производа при чијем се 
промету пореска стопа диференцира према вред-
ности, подразумева се у домаћој производњи про-
дајна (фактурна) цена произвођача у коју је укљу-
чен и порез на промет, а при увозу — вредност 
производа формирана по члану 14. Уредбе о порезу 
на промет, у коју је укључен износ пореза. 

ДЕО III — ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРИ НАБАВЦИ 
ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА 

Tap. ' 
бр. Н а и м е н о в а н ^ Стопа 

1 1. Државни органи и установе и при-
вредне, задружне и друштвене органи-
зације плаћају порез на промет кад за 
своје потребе набављају путничке Аутомо-
биле, мотоцикле и скутере домаће или 
иностране производње — — — — — 30°/# 

2. На промет моторних возила друм-
ског саобраћаја страног порекла (камиона 
и других теретних возила, аутобуса, ауто-
трактора и сл.), осим путничких аутомо-
била и мотоцикла, као и на промет маши-
на, уређаја, направа, инструмената и 
сличних производа страног порекла, може 
савезни Државни секретаријат за послове 
финансија прописати да се плаћа посебан 
порез на промет кад се као купци или 
продавци ових производа појављују при-
ватна лица. 
Н а п о м е н а : 

1) Пореска основица је набавна цена, 
а порески обвезник је купац. 

Продавац производа из овог тар. бро-
ја дужан је приликом наплате фактуре 
обрачунати и наплатити порез по овом 
тар. броју и уплатити га на одговарајући 
рачун код банке. Ако је продавац при-
ватно лице, порез је дужан обрачунати и 
уплатити купац. 

2) Порез по тачки 1. овог тар. броја 
плаћа се и кад државни органи и установе, 
привредне, задружне и друштвене орга-
низације набављају путничке аутомобиле, 
мотоцикле и скутере растављене на де-
лове, ради њихове монтаже у земљи. 

3) Порез по тачки 1. овог тар. броја 
плаћа се независно од пореза по тар. бро-
ју 34 дела II Тарифе. Исто тако, порез се 
плаћа и кад поменути купци набављају 
путничке аутомобиле, мотоцикле и скуте-
ре домаће или иностране производње од 
приватних лица. 

4) Порез по тачки 1. овог тар. броја 
не плаћа се: 
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Tap. 
бр. Н а и м е н о в а н ^ Стопа 

а) кад Југословенска народна армија 
набавља непосредно из иностранства од 
увозних предузећа или од домаћих про-
извођача путничке аутомобиле и мото-
цикле, под којима се подразумевају и те-
ренска вучна возила, под условом да ова 
возила служе непосредно за потребе Југо-
словенско народне армије. Исто тако, 
порез по овом тар. броју не плаћа се ни 
при набавци специјалних путничких ауто-
мобила и специјалних мотоцикла за по-
требе Народне милиције; 

б) кад спољнотрговинска и друга пре-
дузећа која се баве прометом путничких 
аутомобила, мотоцикла и скутера у виду 
редовног пословања, набављају ова возила 
ради даље продаје, а не за сопствену упо-
требу; 

в) кад предузећа за ауто-такси сао-
браћај набављају путничке аутомобиле за 
вршење своје делатности. Ослобођење 
важи док се путнички аутомобили упо-
требљавају у те сврхе; 

г) кад ауто-мото друштва и њихови 
савези набављају путничке аутомобиле 
који служе искључиво за обуку возача. 
Ослобођење важи док се путнички ауто-
мобили употребљавају у те сврхе. 

2 Државни органи и установе, привред-
не и задружне и друштвене организације 
плаћају порез на промет кад за уређење 
канцеларија, свечаних и репрезентативних 
просторија, домова, клубова и других 
сличних^ просторија набављају дрвени и 
метални намештај (комплетне радне собе, 
ормане, столове, столице, наслоњаче, фо-
теље, витрине, кауче, отомане, кревете и 
сл.); лустере текстилне производе (ћилиме, 
засторе, завесе, мадраце, плишеве и друге 
декоративно тканине); челичне ормане и 
касе; електричне машине и апарате за 
одржавање чистоће; радио-апарате и гра-
мофон; фрижидере, вентилаторе, елек-
тричне грејалице; кожу, вештачку кожу 
и слични материјал од пластичне масе за 
тапецирање и декорацију — — — — 40Н 
Н а п о м е н а : 

1) Пореска основица је набавна цена 
производа. 

2) Порез по овом тар. броју плаћају 
државни органи и установе, привредне, 
задружне и друштвене организације — и 
кад производе из овог тар. броја сами из-
рађују у сопственој режији. У овом слу-
чају пореском основицом сматра се тржи-
шна цена производа. 

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

4) Порез по овом тар. броју плаћа се 
у року од 3 дана по извршеној набавци 
производа, односно у случају сопствене 
производње — у року од три дана по пре-
узимању тих производа за употребу у на-
ведене сврхе. 

5) Порез по овом тар. броју не плаћа 
се на челичне касе и ормане који се набав-
љају за потребе Југословенске народне 
армије. 

6) Ближе прописе за спровођење од-
редаба овог тар. броја доноси савезни Др-
жавни секретаријат за послове финансија, 
у сагласности са Секретаријатом Савесног 
извршног већа за трговину и туризам. 

ДЕО IV — ПОРЕЗ НА НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ 
Tap. број 1 — На све такмичарске и фискул-

т у р а приредбе на које је дозвољен приступ са 
плаћеном улазницом, плаћа се 10°/о. 

Н а п о м е н а : 
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 фискултурник приредби. 

2) Порез пр овом тар. броју уступа се фиоку л-
турним организацијама. 

Савезна комисија за физичку културу, у сагла-
сности са савезним Државним секретариј атом за 
послове финансија, прописаће начин наплате и 
контроле пореза по овом тар. броју, као и наменску 
употребу ових средстава од стране фискултурник 
организација. 

Tap. број 2 — На премије осигурана и реоси-
гурања плаћа се на име пореза од укупно инкасик 
раних премија 4®/о. 

Н а п о м е н а : 
1) Порез по овом тар. броју не плаћа ое на пре-

мије осигурања живота, на премије пољопривреда 
ног осигурања у друштвеном сектору и на премије 
реосигурања примљене из иностранства. 

2) Порез по овом тар. броју плаћају пословнице 
осигуравајућег завода према премијама инкасира-
ним на њиховом подручју, и то у року од 20 дана 
по истеку сваког месеца. У истом року плаћају по-
рез по овом тар. броју и задруге и друга правна 
лица који се баве пословима осигурања. 

Tap. број 3 — На меничне зајмове плаћа се по-
рез од износа меничне вредности, и то: 

до 1.000 динара 2 динара 
преко 1.000 2. ООО п 4 i% 

*» 2.000 З.ООО п 6 it 
»» 3.000 5. ООО п 10 »• 

5.000 7.500 и 15 и 
»» 7.500 10.000 ч 20 и 
»» 10.000 15.000 tt 30 It 
»» 15.000 20.000 tt 40 tt 
»» 20.000 30.000 50 tt 
it 30.000 50.000 tt 

tt 
75' tt 

it 50.000 75.000 
tt 
tt ИО »• 

tt 75.000 100.000 tt 150 tt 
tt 100.000 150.000 tt 200 tt 
»» 150.000 200.000 tt ЗОО It 
it 200.000 300.000 tt 400 it 
if 300.000 500.000 tt 600 tt 
it 500.000 750.000 tt 1.000 ft 
if 750.000 1,000.000 и 1.500 ft 
it 1,000.000 1,500.000 и 2.000 tt 
a 1,500.000 „ 2,000.000 tt 3.000 it 

на сваку даљу започету хиљаду дин. 2 ft 

Н а п о м е н а : 
1) Пореска основица је укупан износ меничног 

потраживање, 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 обрачунском курсу у тренутку настанка пореске 
обавезе. 

2) Порески обвезник је корисник менице, тј. 
лице које меницу даје. Банка или лице код кога се 
менада налази солидарно одговара за порез по овом 
тар. броју. 

3) Порез по овом тар. броју плаћа се на све ме-
нице издате у земл»и, без обзира да ли ће се оне 
платити у земљи или у иностранству, као и на ме-
нице издате у иностранству ако им је плаћање у 
з ем Ла и. 
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У овим случајевима порески обвезник је правно 
или физичко лице, чија је делатност на територији 
Јутославије, без обзира да ли је оно менични ду-
жник или поверилац. 

На меницу издату у иностранству, а плативу у 
земљи, ако је по њој већ плаћен порез односно так-
са по иностраним прописима, плаћа се порез у из-
носу од 500 динара без обзира на менични износ. 
Овај порез дужан је платити корисник менице нај-
доцније приликом искупа менице код овлашћене 
домаће банке. Ако на ову меницу није плаћен по-
рез односно такса по иностраним прописима, пла-
тиће се порез по овом тар. броју у пуном износу у 
тренутку искупа менице. 

Ако се напред наведене менице налазе код бан-
ке ма цо ком основу, а по њима не буде већ плаћен 
порез, порез ће платити банка и за износ плаћеног 
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 њима тражи ин-
тервенција наших органа, без обзира да ли је на 
такве менице већ плаћен порез или такса по ино-
страним прописима, па и у случајевима поменутим 
у ставу 3. напомене 3. 

5) На менице издате у земљи, порез се плаћа 
искључиво употребом прописаног меничног блан-
кета званичног издања, и то у тренутку издавања 
менице. Ако се замењује раније издата меница, 
мора се платити порез употребом новог меничног 
бланкета. 

За меницу на суму преко 2,000.000 динара треба 
на менични бланкет прописан за суму од 2,000.000 
динара претходно доплатити порез на вишак преко 
2 милиона динара код филијале Народне банке, 
која ће доплату пореза потврдити на меничном 
бл анкету 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 става 2. ове напомене. 

За менице које се издају у земљи на основу 
међудржавних кредитних споразума и кредитних 
споразума наших спољнотргов ин ских предузећа са 
иностраним финансијским групама, није обавезна 
употреба прописаног меничног бланкета, те меница 
може бити испуњена и на страном језику. У овим 
случајевима порез по овом тар. броју мора напла-
тити овлашћена домаћа банка најдоцније приликом 
искупа менице. 

6) Ако се по једном зајму изда више меница, 
збир пој е дин ачни х износа пореза по овом тар. 
броју који је плаћен употребом меничног бл анкета, 
не може бити мањи од износа пореза који одговара 
укупном износу зајма, а ако је том приликом пла-
ћено више на име пореза, обвезник нема право на 
повраћај. 

7) Ако се продужује рок зајма или обнавља 
кредит, не може се употребити иста меница, већ се 
порез мора платити путем употребе новог меничног 
бланкета. 

8) Порез на менице из напомене 4. плаћа се на 
начин предвиђен у напомени 4. уз овај тар. број, и 
то пре тражења интервенције наших органа за оси-
гурање и наплату меничног истраживања. 

9) У погледу израде, продаје и замене меничних 
бл анкета сходно важе прописи о изради, продаји и 
замени таксених марака. 

10) Порез по овом тар. броју не плаћа се на ме-
ничне зајмове државних органа и установа и на 
меничне зајмове дате за подизање стамбених згра-
да радника и службеника. 

11) На зајмове без меничног покрића плаћа се 
порез по тар. броју 4 овог дела Тарифе. 

Tap. број 4 — На све кредите, осим на меничне 
зајмове, плаћа се порез по стопи од 0,25%. 

Н а п о м е н а : 
1) Пореском основицом по свим кредитима за 

повремена обртна средства сматра се максимално 
стање задужења по кредитним рачунима у току 
календарске године. 

Наплата пореза по кредитима за повремена 
обртна средства врши се двапут годишње, и то: 
30. јуна — за максимално стање задужења у току 
I полугођа, а 31. децембра — само 'за повећање 
кредита преко максималног стања задужења по 
кредитним рачунима из I полугођа. 

По кредитима за повремена обртна средства У 
страној валути, порез се плаћа на основицу у ди-
нарима, обрачунату на тај начин што се износ кре-
дита у страној валути помножи обрачунски!^ кур-
сом за ту валуту који важи на дан одобравања 
кредита. Овако утврђена основица девизних кре-
дита за повремена обртна средства додаје се укуп-
ном износу кредита за повремена обртна средства 
у једној календарској години. 

2) Пореска основица пореза по кредитима за 
улагања у основна и трајна обртна средства је из-
нос кредита по једном уговору. 

Свако продужење рока кредита или обнављање 
ових кредита сматра се као нови кредит. 

Пореска обавеза на кредите за улагања у основ-
на и трајна обртна средства настаје у часу закљу-
чења уговора о кредиту, на укупан износ одобре-
ног кредита, без обзира да ли се кредит реализује 
у траншама или не. Ако се нови кредити повећа-
вају, порез се обрачунава само на разлику кредита. 
Порез се плаћа приликом прве исплате кредита. 

На кредите за улагање у основна и трајна обрт-
на средства у страној валути порез се плаћа на ос-
новицу у динарима, обрачунату према курсу валуте 
који важи на дан закључења уговора. У свему ос-
талом примењују се одредбе ст. 1. до 3. ове напо-
мене. 

3) У погледу кредита које одобрава или исп ла-
ђу је банка, пореским савезником се сматра крајњи 
корисник кредита. Банка је дужна обрачунати и на-
платити порез од пореског обвезника приликом пр-
ве исплате кредита. 

Порез обрачунава и наплаћује она банка (Наро-
дна банка, специјализоване банке, комунална бан-
ка) која је закључила уговор са непосредним кори-
сником кредита односно која исплаћује кредит не-
посредно кориснику. 

4) Писмени и усмени уговор о к р е д т у по коме 
се плаћа камата, а који не даје банка, мора се при-
јавити и порез уплатити у року од 15 дана од дана 
закључења уговора. Пријава се подноси органу 
управе општинског народног одбора надлежном 
за послове финансија у месту у коме је пребие а-
лиште пореског обвезника — даваоца кредита. 

5) Порез по овом тар. броју плаћа се у готову. 
Плаћање вирманским путем сматра се плаћањем 
у готову. 

6) Порез по овом тар. броју не плаћа се: 
а) на кредите завода за социјално осигурање 

и самосталних установа; 
б) на кредите за покриће недостатка готовине 

по буџетима народних одбора, аутономних једини-
ца и народних република (краткорочне позајмице); 

в) на обвезнице државних зајмова; 
г) на кредите за стамбену изградњу; 
д) на кредитна средства која даје Народна 

банка специјализованим банкама и специјализоване 
банке комуналним банкама за вршење кредитних 
послова; ѕ 
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ђ) на кредите које користе Дирекција за си-
ровине и Дирекција за исхрану за обртна средства, 
за формирање тржишних резерви и за интервен-
цију на тржишту. 

7) На зајмове са меничним покрићем плаћа се 
порез по тар. броју 3 овог дела Тарифе. 

Tap, број 5 — Угостителска предузећа и рад-
ње и сви други вршиоци угоститељских услуга 
плаћају порез на промет од постигнуте продајне 
цене алкохолних пића, по стопи од 5°/о. 

Н а п о м е н а : 
1) Порез по овом тар. броју плаћа се на про-

мет алкохолних пића извршен у свим врстама уго-
ститељских предузећа и радњи (хотели, ресторани, 
гостионице, крчме, бифеи, кафане, барови, клубо-
ви и сл.). У пореску основицу по овом тар. броју 
не улази износ накнаде остварене у виду сервиса 
у угоститељству, и то од дана завођења сервиса. 

Под вршиоцима угоститељских услуга на које 
cte плаћа порез по овом тар. броју подразумевају 
се и радничко-службенички ресторани и мензе, 
угоститеља^ радње у бањским и климатским ме-
стима односно у лечилиштима и планинарским и 
другим домовима, укључујући ту и одмаралишта, 
као и угоститељске радње у саставу других делат-
ности (у трговинској или другој). 

2) Ако порески обвезник из овог тар. броја про-
изводи алкохолна пића, он поред пореза по овом 
тар. броју плаћа и порез по одговарајућем тар. бро-
ју дела II Тарифе. 

3) На промет осталих производа (осим алкохол-
них пића) порески обвезник из овог тар. броја пла-
ћа порез по одговарајућем тар. броју дела II Тари-
фе, ако је плаћање пореза на промет тих производа 
одречено у Тарифи. 

Tap. број 6 — На накнаду за вршење грађевин-
ских и монтажних услуга од стране приватних за-
натских радњи и других приватних лица, плаћа се 
на име пореза 15%. 

Н а п о м е н а : 
1) Под грађевинским услугама подразумевају се: 

зидарски, тесарски, бетонски, покривачки, фасадер-
ски, каменорезачки на зградама, керамички, гип-
сарски, молерско-фарбарски, паркетарски, израда 
ксилолит подова, стаклорезачки, браварски, лимар-
ски, инсталатерски — на водоводу, канализацију 
санитарном уређају, централном и етажном грејању, 
електроинсталатерски и слични радови односно услу-
ге. — ако се сви ови радови врше на самом грађе-
винском објекту (зградама и другим објектима]). 

2) Под монтажним услугама подразумевају се 
услуге које се врше при постављању и оспособља-
вању за коначну намену и употребу машина, уре-
ђата и гвоздених конструкција, као и друге услуге 
које . се врше на инсталацијама којима се машине, 
уређаји и др. везују за основну мрежу инсталације. 

3) Пореска основица је укупан износ накнаде у 
коме је садржан и порез по овом тар. броју по од-
битку материјала који даје сам извођач радова ако 
се по фактури посебно покаже. 

Tap. број 7 — На накнаду за вршење шпедитер-
ских, транопортних и утоварио-истоварних услуга 
од стране приватних радњи и приватних лица, плаћа 
се на име пореза, и то: 

1) на накнаду за превоз ауто-таксијем или фи-
јакером 10%; 

2) на накнаду за вршење осталих услуга 20%. 
Н а п о м е н а : 
1) Под транспортот* услугама подразумевају се 

y ^ v r e 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 употреб-
љавају кола или не. 

2) Утоварно-истоварне услуге спадају под овај 
тар. број само ако се врше са шпедитерским и тран-
спортним услугама од стране истог лица. 

3) Порез по овом тар. броју не плаћа се на нак-
наду за превоз поште. 

4) Општински народни одбор може одредити да 
се на накнаду за вршење услуга из овог тар. броја 
плаћа и ^општински порез на промет по допунским 
стопама. 

Tap. број 8 — На вредност продатих срећака 
лутрија и других игара на срећу, осим на вредност 
срећака и лотоа Југословенске лутрије и ттжета 
спортске прогнозе, плаћа се порез по стопи од 10%. 

Н а п о м е н а : 
1) Пореским об вез ником сматра се приређивач 

лутрије и других игара на срећу. 
2) Приређивач је дужан најдоцније на 15 дана 

пре извлачења пријавити општинском народном од-
бору надлежном за своје седиште — дан и место 
извлачења. 

3) Обрачунавање срећака ради утврђивања 
укупне вредности извршиће се у року од 15 дана по 
извлачењу. Порез се има уплатити у року од 5 дана 
по обрачуну. 

ДЕО V — ОПШТИНСКИ ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ 
I. Општински народни одбор, на седницама оба 

већа, може прописати општински порез на промет 
који се врши на подручју општине, и то на следећи 
промет и вршење услуга: 

1) на улазнице за биоскопске представе и за 
фискултурне и друге приредбе; 

2) на купопродају непокретности — до 10% од 
пореза по Уредби о порезу на промет непокретности 
и права; 

3) на накнаду за непокретности дате у закуп или 
пазакуп — до 5% од износа закупнине, осим на 
накнаду _за закуп или пазакуп зграда; 

4) на све врсте рекламе (светлеће, неонске, на 
зидовима, оградама, таблама и рекламе које се ис-
тичу афиширањем или на други начин), осим на 
рекламе у дневној или повремено] штампи; 

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

срећу од стране других приређивача, осим Југосло-
венско лутрије; 

7) на улоге за јавана клађења, осим за спортску 
прогнозу; 

8) на накнаду за комуналне услуге; 
9) на накнаду за поједине или све занатске ус-

луге које се врше приватним лицима на подручју 
општине од стране друштвених правних лица, осим 
на накнаду за услуге које врше стамбене заједнице, 
њихови сервиси и установе; 

10) на промет алкохолних пића у угоститељству. 
Пореским обвезницима по ставу 1. под 1, б и 10 

ове тачке сматрају се сва друштвена правна лица, 
приватна правна лица и друга приватна лица (гра-
ђани) која врше промет или услуге поменуте у овој 
тачки. 

Пореским обвезтаицима по ставу 1. под 9 ове 
тачке сматрају се само друштвена правна лица, 
осим лица изрично изузетих у тој одредби. 

Стопе пореза на промет из ове тачке прописује 
општински народни одбор, придржава ју^ се одре-
даба става 1. ове тачке. 
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На промет алкохолних пића у угоститељству, 
осим природног вина, општински народни одбори 
дужни су завести општински порез на промет по 
стопи од 10%, а на промет природног вина — по 
стопи од 5%. 

Поред пореза по ставу 5. ове тачке општински 
народни одбори могу завести и порез по допунској 
стопи, која за природно вино не може бити већа од 
15%, а за остала алкохолна пића не може бити већа 
од 10%, тако да укупна стопа општинског пореза на 
промет алкохолних пића у угоститељству не може 
бити већа од 20%. 

Допунску стопу општинског пореза на промет 
алкохолних пића могу општински народни одбори 
одређивати у различитим износима према категори-
јама угостителуских предузећа и радњи и условима 
њиховог пословања, или за поједина предузећа и 
радње. 

II. Општински народни одбор, на седницама оба 
већа, може прописати општински порез на промет 
свих производа које производе и стављају у промет 
приватне занатске радње и остала приватна лица, 
као и на накнаду за вршење услуга од стране при-
ватних занатлија и других приватних лица, осим у 
случајевима у којима се према посебним савезним 
прописима не може заводити овај порез и осим на 
накнаду за вршење адвокатских услуга и услуга 
патентних инжењера, као и на накнаду за чинодеј-
ство верских организација и свештеника. 

У погледу оних производа и услуга приватних 
занатских радњи и других приватних лица за које 
је у делу II односно у делу IV ове Тарифе предви-
ђено плаћање пореза на промет, општински народ-
ни одбор може прописивати општински порез на 
промет у виду допунских пореских стопа, е тим да 
те допунске стопе морају бити одређене за исту 
пореску основицу која је за такве производе и услу-
ге одређена у делу II односно у делу IV ове Та-
рифе. 

За занатске услуге које врше приватне занат-
лије и друга приватна лица плаћа се порез на про-
мет само по овој тачки, док се на промет алкохол-
них пића у приватним угоститељским радњама пла-
ћа порез само по ставу 1. под 10 тачке I овог дела 
Тарифе. 

Општински народни одбор може у смислу става 
!. ове тачке прописивати општински порез на про*-
мет на накнаду коју приватна лица остварују из-
давањем соба односно лежаја туристима и путни-
цима у смислу члана 58. Уредбе о угоститељским 
предузећима и радњама, и то по стопи која не може 
бити већа од 80°/о од износа накнаде. 

Под накнадом, у смислу става 4. ове тачке, под-
разумева 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 
одре двама ове тачке плаћају општински порез на 
промет, повећава се за износ овог пореза. 

Порез на промет из става 4. ове тачке не плаћа 
се на накнаду остварену у угоститељским или дру-
гим привредним организацијама нити на накнаду 
остварену преко тури етичких привредних органи-
зација или бироа тури етичких друштава 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 здравствена установе; 

4) лицима за време излета и екскурзија органи-
зованих од стране школа, установа и друштвених 

правних лица (туристичких организација, плани-
нарских друштава, организација извиђача и пла-
нинки и др.); 

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

Порез на накнаду за издавање соба односно ле-
жаја по ст. 4. до 7. ове тачке, обрачунавају и на-
плаћују туристичке привредне организације одно-
сно бирои туристичких друштава приликом обра-
чунавања и исплате накнада издаваоцу собе одно-
сно лежаја. 

У местима у којима не постоји туристичка при-
вредна организација нити биро туристичког дру-
штва, порез на накнаду за издавање собе односно 
лежаја обрачунаваће и наплаћиваће угоститељска 
привредна организација преко које се собе односно 
лежаји издају туристима и путницима, при чему ће 
те организације поступати као што поступају тури-
стичке привредне организације и бирои тури етичких 
друштава. 

Ако корисник собе односно лежаја сматра да 
привредна организација из ст. 8. и 9. ове тачке није 
применила одредбу става 7. ове тачке у погледу 
ослобођења од пореза, може од органа управе оп-
штинског народног одбора надлежног за послове 
финансија на чијем је подручју место у коме се со-
бе односно лежаји издају, тражити да о примени те 
одредбе донесе своје решење. 

Привредна организација односно биро туристич-
ког 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 овог пореза по одредбама става 7. ове 
тачке. 

За радњу из става 11. ове тачке казниће се нов-
чаном казном до 50.000 динара и одговорно лице у 
привредној организацији односно бироу туристич-
ког друштва. 

Општински народни одбор, на седницама оба 
већа, прописује стопе општинског пореза на про-
мет из ове тачке, придржавај ући се одредаба свих 
њених ставова. Републичко извршно веће може за 
поједине производе и услуге или групе производа 
и услуга одредити минималне и максималне стопе, 
е тим да се не може одредити стопа пореза већа од 
80% на накнаду за издате собе односно преноћишта, 
нити допунска пореска стопа на природно вино 
већа од 10 динара за 1 литар. 

Ако прописима народног одбора није друкчије 
предвиђено, сходно ће се примењивати одредбе оп-
штих напомена уз део II Тарифе. 

III. Општински народни одбор, на седницама оба 
већа, може прописати општински порез на сав про-
мет робе на мало који се изврши на подручју оп-
штине. 

Општински народни одбор прописује општински 
порез на промет из ове тачке придржавај ући се 
осталих одредаба ове тачке. 

Општински народни одбори дужни су на про-
мет робе у трговини на мало завести општински 
порез на промет по стопи која не може бити мања 
од 3%, а на промет алкохолних пића — по стопи 
која не може бити мања од б̂ /о. 

Поред пореза по ставу 3. ове тачке, општински 
народни одбори могу завести порез и по допунској 
стопи, која на промет робе на мало не може бити 
већа од 5%, а на промет алкохолних пића не може 
бити већа од 15%, тако да укупна стопа општин-
ског пореза на промет робе на мало не може бити 
већа од 8°/о, а на алкохолна пића не може бити 
већа од 20%. 

Републичко извршно веће може одредити ми-
нималне и максималне допунске стопе пореза на 
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промет робе у трговини на мало, у границама из-
међу стопа 3°/о и 8®/о. 

Под прометом робе на мало, у смислу одредаба 
ове тачке, подразумева се целокупан промет који 
остваре: 

1) трговинска предузећа на мало, и то промет 
који остваре непосредно или преко продавнице, 
осим промета на велико који остваре трговинска 
предузећа на мало са правом продаје на велико; 

2) трговинске радње; 
3) продавнице тровинских предузећа на велико; 
4) продавнице производних организација; 
5) продавнице задруга и задружних 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 тачке. 

Општински порез на промет робе на мало не 
може се прописиван: 

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 прехрамбених производа, осим 
алкохолних пића; 

4) на промет таксених и поштанских марака, 
поштанских дописница, као и других вредносница; 

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

трактора, камиона и приколица, кад набавке врше 
друштвена правна лица; 

7) на промет официрске опреме (униформе и 
појединих њених делова); 

8) на промет дувана и дуванских прерађевина. 
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 који је остварен у протеклом времену. 

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

Порески обвезници из става 6. ове тачке дужни 
су на видан начин (саопштењем истакнутим у изло-
зима односно у пословним просторијама радње) оба-
вестити купце робе о износу односно проценту оп-
штинског пореза на промет који се плаћа на про-
мет свих или појединих врста робе, наводећи при 
томе број и датум одлуке општинског народног од-
бора којом је прописано плаћале општинског по-
реза на промет. 

Ако се по важећим прописима или на захтев 
купца о продаји робе на чији се промет плаћа оп-
штински порез на промет издају рачуни (фактуре), 
порески обвезник дужан је у рачуну одвојено иска-
зати износ општинског пореза на промет. 

Савезно извршно веће 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Измене и допуне пречишћеног текста Тарифе 
пореза на промет, који је објављен у „Службеном 
листу ФНРЈ", бр. 19/61, извршене су појединим 

уредбама о изменама и допунама Тарифе пореза на 
промет објављеним у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 
27/61, 31/61, 45/61, 6/62, 11/62 и 16/62. У доле наведе-
ном прегледу код појединих тар. бројева на првом 
месту испред знака једнакости наведен је нов та-
рифни број, а после знака једнакости — одговара-
јући тарифни број ранијег текста Тарифе. У загра-
ди су наведени број и година „Службеног листа 
ФНРЈ" у коме су измене тог тарифног броја објав-
љене, ако су измене вршене после пречишћеног 
текста Тарифе објављеног у „Службеном листу 
ФНРЈ", бр. 19/61, и то: 

део I Тарифе (31/61 и 16/62); 
у делу II Тарифе: 1 = 1 (6/62), 4=4 (6/62), 5=5 

6/62L 6 = 6 (6/62), 7 = 8 (6/62), 8 = 10, 9=11 (6/62), 10 = 7 
(6/62), 11 = Иа (6/62), 12 = 9, 13 = 116 (6/62), 14 = 11в 
(6/62), 15=12, 16=13, 17 = 14, 18 = 15, 19 = 16 (6/62), 
20 = 16а (6/62), 21 = 166 (6/62), 22=17 (6/62), 23=17а 
(6/62), 24 = 18, 25=20, 26 = 21 (6/62), 27 = 22 (6/62), 28 = 23 
(6/62), 29 = 24 (6/62), 3-0 = 25 (6/62), 31=26 (6/62), 32 = 27 
(6/62), 33 = 28, 34 = 29 (6/62), 35 = 29а (6/62), 36 = 205 
(6/62), 37=29в (6/62), Зв = 29г (6/62), 39/29д (6/62), 40 = 29*> 
(6/62), 41 =29е (6/62), 42 = 29ж (6/62), 43=29з (6/62), 
44 = 34 (6/62), 45 = 33 (6/62) 46=30 (6/62), 47 = 31 (6/62), 
48 = 32 (6/62), 49 = 32а (6/62), 50 = 326 (6/62), 51=32в 
(6/62), 52 = 32г (6/62), 53 = 32д (6/62), 54 = 35 (6/62), 55 = 36, 
56=36а (6/62), 57 = 37, 58=3в (6/62), 59 = 39, 60 = 40, 
61=41 (31/61 и 6/62), 62 = 41а (6/62), 63 = 44 (6/62), 64 = 43 
(6/62), 65 = 43а (6/62), 66 = 45 (6/62), 67=46 (6/62\ 68=47 
(6/62). 69 = 47а (6/62), 70 = 476 (6/62), 71 = 47в (6/62), 
72 = 47г (6/62), 73=47д (6/62), 74 = 47ђ (6/62), 75 = 47е 
(6/62), 76 = 47ж (6/62), 77 = 47з (6/62), 78 = 47и (6/62), 
79=47ј (6/62), 80 = 48 (31/61 и 6/62), 81=49 (27/61 и 6/62), 
82 = 50 (27/61), 83 = 51 (6/62), 84 = 52, 85=53 (27/61), 
86 = 54, 87 = 55, 88 = 56 (6/62), »9 = 57, 90=5в (6/62), 
91 = 59, 92=60 (31/61 и 6/62), 93 = 61, 94 = 62, 95=63, 
96 = 64, 97 = 65, 98 = 66, 99 = 67, 100=68, 101 = 68а (6/62), 
102 = 69, 103 = 70, 104 = 71, 105 = 72 (31/61), 106=73, 
107 = 74, 108 = 75, 109 = 76, 110 = 77 (6/62), 111 = 77а (6/62), 
112=78 (6/62), 113 = 79 (6/62), 114 = 80 (6/62), 115 = 81, 
116 = 82 (31/61 и 6/62), 117 = 83, 118= 84, 119 = 85, 120 = 86, 
121 = 87, 122 = 88, 123 = 89, 124= 90 (6/62), 125 = 91, 126 = 92 
(6/62), 127/93, 128 = 94 (6/62), 129 = 95, 130=96, 131 = 97 
(6/62), 132 = 98, 133 = 99 (6/62), 134 = 100 (6/62), 135 = 101', 
136=102 (6/62), 137 = 103 (6/62), 138=104 (6/62), 139 = 105 
(45/61 и 11/62), 140 = 106 (45/61) и 141 = 107; 

у делу III Тарифе:-1=1 (31/61 и 6/62); 
у делу IV Тарифе: 3 = 3 (6/62 и 16/62), 4=4 (31/61), 

5 = 5 (6/62) и 8=8 (31/61 и 6/62); 
у делу V Тарифе: (31/61, 45/61 и 6/62). 

Бр. 12-13186/1 
26. маја 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија. 
Никола Минчев, е. p. 

330. 

На основу тачке 13. Упутства о спровођењу на-
чела и општих мерила за расподелу чистог прихода 
у правилницима привредних организација („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 16/62), Савезна комисија за 
спровођење прописа о расподели чистог прихода 
привредних организација и установа прописује 

У П У Т С Т В О 
О ПРИМЕНИ НАЧЕЛА И ОПШТИХ МЕРИЛА ЗА' 
РАСПОДЕЛУ ЧИСТОГ ПРИХОДА У ПРАВИЛНИ-
ЦИМА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СПОЉНЕ 

ТРГОВИНЕ 
1. Упутство о спровођењу начела и општих ме-

рила за расподелу чистог прихода у правилницима 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 
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привредних организација (у даљем тексту: Упут-
ство) примењује се на привредне организације спо-
љне трговине, уз одступања предвиђена овим упут-
ством. 

Као привредне организације спољне трговине 
(у даљем тексту: предузећа), у смислу овог упут-
ства. сматрају се привредне организације из обла-
сти трговине чију основну делатност за коју су упи-
сане V регистар чине послови извоза и увоза, за-
ступања иностраних фирми, мећунсродпог трговин-
ског пссредовања и квантитативног и квалитатив-
ног пријема робе. 

2. Пре утврђивања односа у расподели чистог 
прихода предузећа утврђују део чистог прихода ко-
ји не представља резултат залагања и заслуге рад-
ног колектива. 

Под делом чистог прихода који не представља 
резултат залагања и заслуге радног колектива сма-
тра се, по правилу, део који је настао повећањем 
уш стог прихода због: 

1) општих промена у ценама; 
2) измене инструмента расподеле дохотка; 
3) неоправданог повећања разлике у цени, у ви-

сини провизије и маржи; 
4) промене курса девиза. 
Под неоправданим повећањем разлике у цени, у 

висини провизије и маржи подразумева се свако 
повећање разлике у цени, у висини провизије и 
маржи у односу на претходну годину, осим пове-
ћања ових разлика подигнутих заслугом радног 
колектива, које предузеће треба посебно да образ-
ложи и документу је. 

Од дела чистог прихода утврђеног у смислу 
става 1. ове тачке предузеће одбија износ повећања 
трошкова насталих независно од утицаја радног ко-
лектива (повећање закупнине пословних простори-
ја. пореза на промет и др.). Овакво повећање тро-
шкова предузеће треба да образложи и докумен-
тује. 

Део чистог прихода који не представља резул-
тат залагања радног колектива у смислу одредаба 
ове тачке, предузеће уноси, по правилу, у свој по-
словни фонд. 

3. Из повећања чистог прихода насталог из по-
слова извршених по посебним налозима (диригова-
ње и сл.), стопа издвајања за фондове треба, по 
правилу, да расте брже од стопе издвајања за личне 
дохотке, да би се издвајањем за личне дохотке 
обезбедило довољно средстава да лични дохоци 
радника буду сразмерни њиховом залагању и за-
слузи за постигнуте резултате у тим пословима и 
потребна заинтересованост радника за постизање 
бољих резултата по том основу (тачка 11. став 1. 
под 3 Упутства). 

4. На чист приход који остаје после издвајања у 
пословни фонд, у смислу тачке 2. овог упутства, 
предузеће примењује образац из тачке 8. Упутства 
и упоређује резултате и односе у расподели за 
годину за коју се врши расподела са резултатима и 
односима које је остварило у претходној години, 
односно у две или више претходних година ако 
претходна година није била нормална по остваре-
ним резултатима и условима привређивања. 

5. У правилнику о расподели чистог прихода 
предузећа утврђују величину фактора k којим, 
при остварењу повољнијих резултата у текућој го-
дини, обезбеђују већу стопу пораста издвајања у 
свој пословни фонд од стопе пораста личних до-
ходака. 

Под оствареним повољнијим резултатима у те-
кућој1 години у односу на претходну годину или 
други базни период подразумева се остварење веће 
стопе пораста чистог прихода по раднику, по издва-

Број 25 — Страна 45» 

јању дела чистог прихода из тачке 2. овог упутства, 
у односу на стопу пораста средстава по раднику. 

6. При утврђивању односа у расподели чистог 
прихода предузећа могу применити блажи пораст 
стопе издвајања у фондове из повећања чистог 
прихода које је настало услед пораста учешћа 
извоза у укупном промету предузећа, ако би такво 
издвајање било потребно да се лични дохоци рад-
ника обезбеде у висини сразмерној њиховом зала-
гању и заслузи за остваривање већег извоза, што 
треба посебно образложити у документација 

7. Ако би предузеће због регионалног усмера-
вања извоза односно увоза, преоријентације у на-
чину сп ољ нотр гов ин е ког пословања и сл. повећало 
у текућем периоду просечно коришћена пословна 
средства по раднику која непосредно не доприносе 
повећању чистог прихода у сразмери са повећа-
њем тих средстава, па би применом обрасца из тач-
ке 8. Упутства требало из чистог прихода да из-
двоји за фондове толико да по издвајању средстава 
за фондове не би могло исплатити радницима личне 
дохотке сразмерне њиховом залагању и заслузи за 
постигнуте резултате, оно може одступити од тако 
добивених односа, али ће таква одступања посебно 
образложиш и документовати. 

8. Ако предузеће у претходној години није уоп-
ште или није у довољној мери издвајало у фонд 
заједничке потрошње због тога што није имало до-
вољно средстава намењених за фондове или што је 
знатније издвајало у свој пословни фонд, може у 
текућој години из средстава за фондове издвајати 
у фонд заједничке потрошње, по правилу, највише 
до износа који одговара издвајањима у тај фонд 
извршеним по једном раднику од стране других 
предузећа из исте групе на подручју исте општине 
односно среза у смислу тачке 15. Упутства. 

9. Предузећа не попуњавају рубрике „по ценама 
из претходног (базног) периода" у табелама 1, 5 и 9 
Упутства о документацији коју састављају привред-
не организације у вези са расподелом чистог при-
хода („Службени лист ФНРЈ", бр. 19/62) за податке 
који се односе на укупан приход, утрошена средства 
и нето продукт. У табелу 5 у колони 4. под бр. 
6.1.6.2 истог упутства уноси се износ оствареног чи-
стог прихода који остаје по одбитку дела чистог 
прихода који се, по правилу, не сматра да је на-
стао заслугом радног колектива и који се у смислу 
тачке 2. овог упутства уноси у пословни фонд. 

Поред документације која се подноси у смислу 
Упутства о документации коју састављају привред-
не организације у вези са расподелом чистог при-
хода, предузећа подносе и податке исказане у та-
бели 5 СТ. која је одштампана уз ово упутство и 
чини његов саставни део. 

10. Орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове привреде, приликом одређи-
вања рока у смислу тачке 26. Упутства, водиће ра-
чуна о радњама које предузеће треба да изврши у 
вези са усклађивањем односа у расподели са одред-
бама Упутства. 

11. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 01-1564/1 
15. јуна 1962. године 

Београд 

Замењује председника, 
Зоран Полин, с. р. 
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Табела 5 СТ 
УТВРЂИВАЊЕ ДЕЛА ЧИСТОГ ПРИХОДА КОЈИ 
СЕ НЕ МОЖЕ ПРИПИСАТИ У ЗАСЛУГУ РАДНОГ 

КОЛЕКТИВА 

Број 

3.3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

I II 
4 

1 Реализација 
од тога: 

1.1 — извоз 
1.2 — увоз 
1.3 укупно извоз — увоз 
1.4 — унутрашњи промет 
1.5 Вредност извоза и увоза изра-

жена у доларима 
од тога: 

1.5.1 — извоз 
1.5.2 — увоз 
2 Износ разлике у цени, провизије 

и марже 
од тога: 

2.1 — извоз 
2.2 — увоз 
2.3 — унутрашњи промет 

износ под бр. 2 X 100 
•/# = 

3.1 •/• = 

3.2 в/о = 

°/о = 

износ под бр. 1 
износ под бр. 2.1 X 100 

износ под бр. 1.1 
износ под бр. 2.2 X 100 

износ под. бр. 1.2 
износ под бр. 2.3 X 100 

з. 1.4 износ под 
Износ разлике у цени, провизије 

и марже који би се остварио 
применом процента под бројем 3 
колоне 3 (укупно) 

износ под 
бр. 1 кол. 4. X 

износ под 
бр. 3 кол. 3 

100 
од тога: 
— извоз 

"износ под износ под 
бр. 1.1 кол. 4. X бр. 3.1 кол. 3 

100 
— увоз 

износ под износ под 
бр. 1.2 кол. 4. X бр. 3.2 кол. 3 

100 
— унутрашњи промет 

износ под износ под 
бр. 1.4 кол. 4. X бр. 3.3 кол. 3 

100 
Разлика настала повећањем раз-

лике у цени, провизије и марже 
(укупно) — износ под бројем 2 

колоне 4. умањен за износ под 
бројем 4 колоне 4. 
од тога: 
— извоз — износ под бројем 2.1 

умањен за износ под бројем 
4.1 

— увоз — износ под бројем 2.2 
умањен за износ под бројем 
4.2 

5.1 

5.2 

5.3 — унутрашњи промет — износ 
под бројем 2.3 умањен за из-
нос под бројем 4.3 х х 

6 Повећање курсне разлике у одно-
су на претходни период — износ 
под бројем 1 3 колоне 4. умањен 
за износ који се добија кад се 
износ под бројем 1.3 колоне 3. 
помножи индексом под бројем 
1.5 колоне 5. и добивени произ-
вод подели са 100 х х 

7 Збир износа под бројем 5 и износа 
под бројем 6 х х 

8 Разлика у цени, провизији и мар-
жи настала као резултат заслуге 
радног колектива (тачка 2. став 
3. овог упутства) х х 

9 Повећање трошкова до којих је 
дошло независно од утицаја ко-
лектива (тачка 2. став 4. овог 
упутства) х х 

10 Разлике између износа под бро-
- јем 7 и збира износа под бр. 8 и 9 х х 

11 Одговарајући део доприноса из до-
хотка и доприноса на ванредни 
приход на износ под бројем 10 х х 

12 Разлика између износа под бројем 
10 и износа под бројем И х х 

13 Разлика из повољније стопе до-
приноса из дохотка и доприноса 
на ванредни приход у текућем 
периоду у односу на претходни 
(базни) период х х 

14 Износ чистог прихода који није 
резултат залагања радног колек-
тива (износ под бројем 12 увећан 
за износ под бројем 13) х х 

15 Разлика између износа под бројем 
6.1.6.1 колоне 4. табеле 5 Упут-
ства о документ аци ји коју са-
стављају привредне организације 
у вези са расподелом чистог при-
хода и износа под бројем 14 ове 
табеле х х 

Напомене уз табелу 5 СТ 
Под бројем 8 уносе се разлике које се у смислу 

тачке 2. став 3. овог упутства могу приписати у за-
слугу радном колективу. 

Под бројем 13 наћи разлику повољнијег дејства 
инструмената између претходног и текућег периода, 
узимајући у обзир допринос из дохотка, допринос 
на ванредни приход и допринос друштвеним фон-
довима. 

Износ исказан под бројем 14 издваја се из чи-
стог прихода предузећа пре примене обрасца из тач-
ке 8. Упутства. 

Износ исказан под бројем 15 уноси се под бро-
јем 6.1.6.2 колоне 4. табеле 5 Упутства о докумен-
тација! као чист приход из тачке 3. овог упутства. 

Ср 
Према томе, у обрасцу Ld = под бр. 6.2.5.1 

1 + х - к 
и 6.2.5.2 Упутства о документарни као чист приход 
уноси се овај износ. 
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На основу члана 13. Упутства о спровођењу на-
чела и општих мерила за расподелу чистог прихода 
у правилницима привредних организација („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 16/62), Савезна комисија за 
спровођење прописа о расподели чистог прихода 
привредних организација и установа прописује 

У П У Т С Т В О 
О ПРИМЕНИ НАЧЕЛА И ОПШТИХ МЕРИЛА ЗА 
РАСПОДЕЛУ ЧИСТОГ ПРИХОДА У ЖЕЛЕ НИЧ-

ИЈИМ ТРАНСПОРТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

1. Упутство 6 спровођењу начела и општих ме-
рила за расподелу чистог прихода у правилницима 
привредних организација (у даљем тексту: Упут-
ство) примењују и железничка транспорта преду-
зећа (у даљем тексту: жт предузећа), уз одступања 
предвиђена овим упутством. 

2. Пре утврђивања односа у расподели чистог 
прихода, жт предузећа утврђују део за који је чист 
приход повећан због промене инструмента распо-
деле дохотка у текућој години. 

Део чистог прихода из става 1. ове тачке жт 
предузеће, по правилу, уноси у фондове. 

Део чистог прихода настао због повећања тари-
фа може се користити при расподели и за средства 
за личне дохотке ако је то потребно да би лични 
дохоци радника били у сразмери са њиховим зала-
гањем и заслугом за остваривање бољих резултата 
пословања и да би се обезбедила њихова заинтере-
сованост за постизање већих успеха предузећа. Ме-
ђутим, жт предузећа .ће при утврђивању величине 
фактора k водити рачуна да се приликом расподеле 
чистог прихода осигура из дела насталог због пове-
ћања тарифа већи пораст средстава за фондове 
предузећа од пораста тих средстава из дела пове-
ћања чистог прихода оствареног по осталим осно-
вима. 

3. Жт предузећа примењују образац из тачке 
8. Упутства и упоређују резултате и односе у ра-
сподели за годину за коју се врши расподела са 
резултати^ и односима оствареним у групи жт 
предузећа у протеклој години 

Ради упоређења остварених резултата и односа 
у расподели у 1961. години са резултатима и одно-
сима оствареним у групи жт предузећа за 1960. го-
дину, Заједница Југословенских железница ће 
резултате остварене у групи жт предузећа у 1960. 
години претходно свести на инструменте расподеле 
у 1961. години. 

4. С обзиром на разлику у обиму пословних 
средстава по раднику у односу на остварени уку-
пан приход, жт предузећа ће претходно свести 
обим својих пословних средстава у текућем перио-
ду на однос пословних средстава и оствареног укуп-
ног прихода у истом периоду за групу жт предузе-
ћа као целину. 

Кориговање обима пословних средстава, у сми-
слу става 1. ове тачке, врши се на тај начин што 
се укупан износ пословних средстава у текућем пе-
риоду за групу жт предузећа подели оствареним 
укупним - приходом групе жт предузећа у истом 
периоду и добивени количник помножи остваре-
ним укупним приходом предузећа. 

Кориговање се врши по обрасцу: 
Sz 

S = . Upp 
Upz 

где је: 
£ = кориговани обим пословних средстава 

жт предузећа; 
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Sz = укупан обим пословних средстава за 
групу жт предузећа; 

Upz = остварени укупан приход за групу жт 
предузећа; 

UPP = укупан приход же езничког транспорт-
ног предузећа. 

На основу коригованих пословних средстава 
применом обрасца из става 3. ове тачке износ по-
словних средстава по раднику утврђује се на сле-
дећи начин: 

S 
Sr = 

г 
где је: 
Sr = износ пословних средстава по раднику жт 

предузећа; 
S = кориговани обим пословних средстава жт 

предузећа; 
г = број запошљеииу радника жт предузећа 

у текућем периоду. ^ 

Овако коригована пословна средства узимају се 
као величина Sr у прописаном обрасцу. 

Податке који се односе на укупна пословна сред-
ства и остварени укупан приход за групу жт пре-
дузећа даје Заједница Ју ̂ словенских железница. 

5. Ако би применом обрасца из тачке 4. овог 
упутства средства за личне дохотке била већа од 
средстава по основима и мерилима из правилника 
о расподели чистог прихода која су предвиђена 
односно издвојена по завршном рачуну или перио-
дичном обрачуну у обиму који је сразмеран зала-
гању и заслузи радника за остварене резултате, жт 
предузеће има основа да задржи предвиђену виси-
ну средстава издвојених за личне дохотке. 

6. При доношењу одлуке о расподели чистог 
прихода на секције, жт предузећа су дужна у свом 
правилнику о расподели чистог прихода утврдити 
таква мерила која ће омогућити да се односи у ра-
сподели чистог прихода жт предузећа одрже и при-
ликом расподеле дела чистог прихода који припада 
појединим секцијама. 

7. Жт предузећа не попуњавају рубрике „по 
ценама из претходног (базног) периода" у табелама 
1, 5 и 9 Упутства о документации коју састављају 
привредне организације у вези са расподелом чи-
стог прихода — „Службени лист ФНРЈ", бр. 19/62 
(у даљем тексту: Упутство о документацију за по-
датке који се односе на укупан приход, утрошена 
средства и нето продукт. У табели 5 колона 4. под 
бројем 6.1.6.2. Упутства о документации уноси се 
износ оствареног чистог прихода који остаје по од-
битку дела чистог прихода у смислу тачке 2. ст. 1. 
и 2. овог упутства. 

8. У табели 8 Упутства о документацију под 
бројем 8.7.4 за „типска радна места" жт предузећа 
састављају документацију о кретању личних дохо-
дака за радна места која одреди гранска комисија 
за железнички саобраћај. У колонама 3. и 4. поме-
нуте табеле полазни основ као и укупан износ 
исплаћеног личног дохотка приказаће се у распону 
од најмањег до највећег предвиђеног односно испла-
ћеног износа за свако радно место за које је гран-
ска комисија одредила да се ови подаци уносе у 
документаци ј у. 

9. У документации коју привредне организаци-
је подносе приликом узимања месечних аконтација 
личних доходака у смислу одредаба тачке 11. Упут-
ства о документацију жт предузећа не попуњавају 
податке под бр. 11.4 и 11.5 у табели 10. 

Податке из става 1. ове тачке жт предузећа по-
пуњавају и подносе банци у роковима предвиђеним 
Правилником о периодичним обрачунима привред-
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них организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 
24/62). 

10. Један примерак документације коју, у сми-
слу одредаба тачке 16. Упутства, састављају уз пра-
вилник о расподели чистог прихода, периодични 
обрачун и завршни рачун, жт предузећа доставља-
ју и гранској комисији за г^елезнички саобраћај. 

11. Заједнице железничких предузећа и Зајед-
ница Југословенских железница у примени Упут-
ства упоређују само висину личних доходака оства-
рених у овим заједницама са висином личних 
доходака радника административно-стручних слу-
жби жт предузећа по одредбама тачке 7. Упутства. 
Поређења висине личних доходака врше се измећу 
заједница и између заједнице и административно-
стручних служби жт предузећа те заједнице. 

Приликом поређења висине личних доходака 
у смислу става 1. ове тачке, заједнице попуњавају 
табеле 7 и 8 Упутства о документацији. Типска рад-
на места за која ће се вршити упоређење личних 
доходака по табели 8 Упутства о документацију од-
редиће гранска комисија за железнички саобраћај. 

12. Гранска комисија за железнички саобраћај 
може захтевати да јој наменска предузећа удру-
жена у заједницама железничких предузећа одно-
сно у Заједници Југословенских железница достав-
љају документацију о извршеној расподели чистог 
прихода. 

13. Општинске комисије за спровођење прописа 
О расподели чистог прихода привредних организа-
ција, при разматрању односа у расподели у жт пре-
дузећима, водиће рачуна о ставовима које буде 
заузела гранска комисија за железнички саобраћај 
по појединим питањима у вези са спровођењем од-
редаба овог упутства. 

14. Орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове привреде, приликом одређи-
вања рока у смислу тачке 26. Упутства, водиће 
рачуна о радњама које привредна организација 
треба да изврши у вези са усклађивањем односа у 
расподели по одредбама Упутства. 

15. Ово упутство ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 01-1562/1 
15. јуна 1962. године 

Београд 
Замењује председника, 

Зоран Полин, с. р. 

332. 

На основу тачке 13. Упутства о спровођењу на-
чела и општих мерила за расподелу чистог прихода 
у правилнишша привредних организација („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 16/62), Савезна комисија за 
спровођење прописа о расподели чистог прихода 
привредних организација и установа прописује 

У П У Т С Т В О 
О ПРИМЕНИ НАЧЕЛА И ОПШТИХ МЕРИЛА ЗА 
РАСПОДЕЛУ ЧИСТОГ ПРИХОДА У ПРЕДУЗЕЋИ-
МА ПОШТАНСКОГ, ТЕЛЕГРАФСКОГ И ТЕЛЕФОН-

СКОГ САОБРАЋАЈА 

1. Упутство о спровођењу начела и општих ме-
рила за расподелу чистог прихода у правилницима 
привредних организација (у даљем тексту: Упут-
ство) примењују и предузећа поштанског, телеграф-
оког и телефонског саобраћаја (у даљем тексту: птт 
предузећа), уз одступања предвиђена овим упут-
ством. 

2. Пре утврђивања односа у расподели чистог 
прихода, птт предузећа утврђују део за који је чист 
приход повећан због повећања тарифа и промене 

инструмената расподеле дохотка у текућој години. 
Део чистог прихода из става 1. ове тачке птт 

предузеће уноси, по правилу, у фондове. 
Део чистог прихода настао због повећања та-

рифа може се користити при расподели и за сред-
ства за личне дохотке ако је то потребно да би 
лични дохоци радника били у сразмери са њиховим 
залагањем и заслугом за остваривање бољих ре-
зултата пословања и да би се обезбедила њихоза 
заинтересованост за постизање већих успеха преду-
зећа. Међутим, птт предузећа ће при утврђивању 
величине фактора k водити рачуна да се приликом 
расподеле чистог прихода осигура из дела насталог 
због повећања тарифа већи пораст средстава за 
фондове предузећа од пораста тих средстава из 
дела повећања чистог прихода оствареног по оста-
лим основима. 

3. Птт предузећа примењују образац из тачке 8. 
Упутства и упоређују резултате и односе у распо-
дели за годину за коју се врши расподела са ре-
зултатима и односима оствареним у групи птт пре-
дузећа у протеклој години. 

Ради поређења остварених резултата и односа 
у расподели у 1961. години са резултатима и одно-
сима оствареним у групи птт предузећа за 1960. 
годину Заједница Југословенских пошта, телеграфа 
и телефона ће резултате остварене у групи птт 
предузећа у 1960. години претходно свести на ин-
струменте расподеле у 1961. години. 

4. С обзиром на разлику у обиму пословних 
средстава по раднику у односу на остварени укупни 
приход, птт предузећа ће претходно свести обим 
својих пословних средстава у текућем периоду на 
однос пословних средстава и оствареног укупног 
прихода у истом периоду за групу као целину. 

Кориговање обима пословних средстава у сми-
слу става 1. ове тачке врши се ва тај начин што 
се укупан износ пословних средстава у текућем 
периоду за групу птт предузећа подели оствареним 
укупним приходом групе птт предузећа у истом 
периоду и добивени количник помножи оствареним 
укупним приходом предузећа. 

Кориговање се врши по обрасцу: 
Sz 

S - . Upp 
Upz 

где је: 
S в кориговани обим пословних средстава 

птт предузећа; 
Sz — укупан обим пословних средстава за 

групу птт предузећа; 
Upz = остварени укупан приход за групу птт 

предузећа; 
Upp = укупан приход поштанско-телеграфоко-

телефонског предузећа. 

На основу коригованих пословних средстава 
применом обрасца из става 3. ове тачке износ по-
словних средстава по раднику утврђује се на сле-
дећи начин: 

S 
Ѕг = 

г 
где је: 
Sr = износ пословних средстава по раднику 

птт предузећа; 
S = кориговани обим пословних средстава 

птт предузећа; 
г = број запетљаних радника птт предузећа 

у текућем периоду. 
Овако коригована пословна средства узимају се 

као величина Sr у прописаном обрасцу. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 20 јун 1962. 
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Податке који се односе на пословна средства и 
остварени укупни приход групе птт предузећа, као 
и податке о величини Ѕго и хо за групу даје Зајед-
ница Југословенских пошта, телеграфа и телефона. 

5. Ако би применом обрасца из тачке 4. овог 
упутства средства за личне дохотке била већа од 
средстава по основима и мерилима из правилника о 
расподели чистог прихода која су предвиђена од-
носно издвојена по завршном рачуну или перио-
дичном обрачуну у обиму који је сразмеран зала-
гању и заслузи радника за остварене резултате, птт 
предузеће има основа да задржи предвиђену висину 
средстава издвојених за личне дохотке. 

6. При доношењу одлуке о расподели чистог 
прихода на основне јединице, јединице са органима 
управљања и погоне — птт предузећа су дужна у 
свом правилнику о расподели чистог прихода утвр-
дити таква мерила која ће омогућити да се односи 
у расподели чистог прихода птт предузећа одрже 
и приликом расподеле дела чистог прихода који 
припада појединим јединицама. 

7. Под бројем 6.1.6.2. колоне 4. табеле 5 Упутства 
о документации коју састављају привредне орга-
низације у вези са расподелом чистог прихода — 
„Службени лист ФНРЈ", бр. 19/62 (у даљем тексту: 
Упутство о документацију уноси се износ остваре-
ног чистог прихода који остаје по одбитку дела чи-
стог прихода који се, по правилу, не сматра резул-
татом залагања радног колектива и који се, у смислу 
тачке 2. овог упутства, уноси у пословни фонд. 

8. У табели 8 Упутства о документа ци ји, под 
бројем 8.7.4 за „типска радна места" птт предузећа 
састављају документацију о кретању личних до-
ходака за радна места која одреди гранска комисија 
за птт саобраћај. У колонама 3. и 4. поменуте табеле 
полазни основ као и укупан износ предвиђеног од-
носно исплаћеног личног дохотка приказаће се у 
распону од најмањег до највећег износа за свако 
радно место за које је гранска комисија одредила 
да се ови подади уносе у документацију. 

9. У документации коју привредне организације 
подносе приликом узимања месечних аконтација 
личних доходака у смислу одредаба тачке 11. Упут-
ства о документацију птт предузећа не попуњавају 
податке под бр. 11.4 и 11.5 у табели 10. 

Податке из става 1. ове тачке птт предузећа 
попуњавају и подносе банди у роковима предвиђе-
ним Правилником о периодичним обрачунима при-
вредних организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 
24/62). 

10. Један примерак документације коју, у сми-
слу одредаба тачке 16. Упутства, састављају уз 
правилник о расподели чистог прихода, периодични 
обрачун и завршни рачун, птт предузећа достав-
љају и гранској комисији за птт саобраћај. 

11. Заједнице предузећа поштанског, телеграф-
ског и телефонског саобраћаја и Заједница Југо-
словенских пошта, телеграфа и телефона у примени 
Упутства упоређују само висину личних доходака 
остварених у овим заједницама са висином личних 
доходака радника стручних и административних 
служби птт предузећа по одредбама тачке 7. Упут-
ства. Поређења висине личних доходака врше се 
између заједница и између заједнице и администра-
тивно-стручних служби птт предузећа те заједнице. 

Приликом поређења висине личних доходака у 
смислу става 1. ове тачке, заједнице попуњавају 
табеле 7 и 8 Упутства о документација Типска 
радна места за која се врши упоређивање личних 
доходака по табели 8 Упутства о документадији, 
одредиће гранска комисија за птт саобраћај. 

12. Гранска комисија за птт саобраћај може за-
хтевати да јој остала предузећа удружена у Зајед-
ници Југословенских пошта, телеграфа' и телефона 

подносе документацију о извршеној расподели чи-
стог прихода. 

13. Општинске комисије за спровођење прописа 
о расподели чистог прихода привредних организа-
ција, при разматрању односа у расподели у птт пре-
дузећима, водиће рачуна о ставовима које буде 
заузела гранска комисија за птт саобраћај по поје-
диним питањима у вези са спровођењем одредаба 
овог упутства. 

14. Орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове привреде, приликом одређи-
вања рока у смислу тачке 26. Упутства, водиће ра-
чуна о радњама које привредна организација треба 
да изврши у вези са усклађивањем односа у рас-
подели по одредбама Упутства. 

15. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-* 
вања у „Службеном листу ФНРЈ" 

Бр. 01-1563/1 
15. јуна 1962. године 

Београд 
Замењује председника, 

Зоран Полин, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у Закону о здравственом осигура-
њу, објављеном у „Службеном листу ФН^Ј", бр. 
22/62, поткрала грешка те се даје 

И С П Р А В К А 
ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНО*! ОСИГУРАЊУ 
У члану 148. став 1. тачка 1. у трећем реду после 

речи: „њега" испуштене су речи: „којима се регу-
лише здравствено осигурање;". 

Из Савезне народне скупштине, 11. јуна 1962. го-
дине, Београд. 

РЕШЕЊА 
На основу чл. 25. и 28. Закона о државној управи 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), Савезно 
извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДРЖАВНИХ СЕКРЕТАРА И 
СЕКРЕТАРА У САВЕЗНОМ ИЗВРШНОМ ВЕЋУ 

I. За државне секретаре постављају се, и то: 
за државног секретара за спољну трговину — 

Сергеј Крајгер, члан Савезног извршног већа; 
за државног секретара за послове финансија — 

Киро Глигоров, члан Савезног извршног већа; 
за генералног директора Савезног завода за при-

вредно планирање — Никола Минчев, члан Саве-
зног извршног већа. 

II. За секретаре у Савезном извршном *већу по-
стављају се, и то: 

за секретара за трговину и туризам — Марјан 
Брецељ, члан Савезног извршног већа; 

за секретара за народно здравље и социјалну 
политику — Мома Марковић, члан Савезног извр-
шног већа; 

за секретара за савезни буџет и општу управу 
— Зоран Полич. члан Савезног извршног већа; 

за секретара за опште привредне послове — 
Никола Џуверовић, савезни народни посланик и 
председник досадашње Савезне индустријске ко-
море. 

Б. бр. 30 
5. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 



СЛУЖБЕНИ ЧИСТ ФНРЈ 

На основу члана 30. Закона о државној управи 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), а у вези 
е чланом 33. Уредбе о организацији и раду Савезног 
извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58 и 
21/59), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ДРЖАВНОГ СЕ-

КРЕТАРА ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 

Разрешава се дужности помоћника државног 
секретара за иностране послове Лео Матес, због од-

I ласка на другу дужност. 

Б. бр. 39 
ј 14. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, П от пр едс ед имк, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

На основу члана 8. Уредбе о Институту за ме-
ђународну политику и привреду („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 16/62), у вези е чланом 33. Уредбе о ор-
ганизацији и раду Савезног извршног већа („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Савезно извр-
шно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ЗА 

МЕЂУНАРОДНУ ПОЛИТИКУ И ПРИВРЕДУ 

Разрешава се дужности директора Института за 
међународну политику и привреду Јанез Становник, 
због одласка на другу дужност. 

Б. бр. 38 
И. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, П о т пре дс ед ник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

На основу члана 8. Уредбе о Институту за ме-
ђународну политику и привреду („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 16/62), а у вези е чланом 33. Уредбе о 
организацији и раду Савезног извршног већа („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Савезно извр-
шно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ЗА 

МЕЂУНАРОДНУ ПОЛИТИКУ И ПРИВРЕДУ 

Поставља ое за директора Института за међу-
народну политику и привреду Лео Матес, досада-
шњи помоћник државног секретара за иностране 
послове, пошто је на ову дужност претходно иза-
бран од стране Савета Института. 

Б. бр. 40 
14. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно в,еће 

Секретар, Погпведседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

На основу члана 166. став 1. Закона о јавним 
службекицима („Службени лист ФНРЈ", ор. 53/57, 
44/58, 1/59, 52/59, 27/60 и 53/63), у вези е чланом 14. 
Уредбе о организацији и раду Савезног завода за 
статистику („Службени лист ФНРЈ", бр, 51/57 и 
12/60) и чланом 33. Уредбе о организацији и раду 
Савезног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", 
бр 20/5<8 и 21/59), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА СА-

ВЕЗНОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 
Поставља се за заменика директора Савезног 

завода за статистику Ибрахим Латифић, досадашњи 
директор Завода за статистику Народне Републике 
Босне и Херцеговине. 

Б. бр. 41 
14. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно в*еће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОАНИХ РЕПУБЛИКА 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Репу-

блике Хрватске у броју 17. од 3. маја 1962. године 
немају службеног дела. 

С А Д Р Ж А Ј 
Страна 

323. Уредба о оснивању, и укидању одређених 
савезних органа управе — — — — — 449 

324. Уредба о изменама и допунама Уредбе о 
организацији и раду Савезног извршног 
већа — — — — — — — — — 450 

325. Одлука о именовању председника и 
чланова Координационог одбора и других 
одбора Савезног извршног већа — — — 452 

326. Наредба о расподели руде железа за про-
зиводњу сировог гвожђа у 1962. години 453 

327. Наредба о одређивању производа за које 
се не могу повишавати цене — — — 453 

328. Наредба за примену Одлуке о давању 
регреса за греж — — — — — — — 453 

329. Пречишћен текст Тарифе пореза на про-
мет — — — — — — — — — — 454 

330. Упутство о примени начела и" општих ме-
рила за расподелу чистог прихода у пра-
ви лницима привредних ортаниазција спољ-
не трговине — — — — — — — — 474 

331. Упутство о примени начела и општих ме-
рила за расподелу чистог прихода у же-
лезничким транспортним предузећа — — 477 

332. Упутство о примени начела и општих ме-
рила за расподелу чистог прихода у пре-
дузећима поштанског, телеграфског и те-
лефонског саобраћаја — — — — — 478 

Исправка Закона о здравственом осигурању 479 
Издавач: Новинска установа „Службени лист ФНРЈ", Београд, Краљевића Марка 9. Пошт. фах 226. 

— Директор и одговорни уредник Љубодраг Ђурић, Улица Краљевића Марка бр. 9. — 
Штампа Београдски графички завод; Београд 

Среда, 20 јун 1962. Страна 480 — Број 25 


