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416. 
Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за надомес-

тите на личните доходи и другите примања на делегатите 
во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
16/77 и 62/77), Административната комисија на Собрани-
ето на СФРЈ, на седницата од 28 јуни 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИ-
ОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ КОИ НАДОМЕСТ НА 
ЛИЧНИОТ ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 
1. Надоместот на личниот доход на делегатите кои 

надомест на личниот доход во постојан месечен износ ос-
тваруваат во Собранието на СФРЈ се усогласува за 11%. 

2. Усогласувањето на надоместот на личниот доход 
од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 1 јануари 1985 
година, а надоместот на личниот доход ќе се исплати на 
товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ. 

3. Право на усогласување од точка 1 на оваа одлука 
имаат и делегатите и функционерите кои остваруваат ли-
чен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за рабо-
тата и правата на делегатите во Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и на фун-
кционерите во федерацијата на кои им престанала фун-
кцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67, 34/77 и 
55/84). 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 120-94/85-013 
28 јуни 1985 година 

Белград 
Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
инж. Радован Симиќ, с. р. 

417. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за личните 

доходи на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на 
делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85), Админис-
тративната комисија на Собранието на СФРЈ, на седница-
та од 28 јуни 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИ-
ТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 
1. Основицата за утврдување на личните доходи на 

функционерите што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ се утврдува во износ од 20.861 динар. 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се ис-
плати од 1 јануари 1985 година, а ќе се изврши на товар на 
наменските средства на органот во кој функционерот ос-
тварува личен доход. 

3. Основицата од точка 1 ќе се примени и за утврдува-
ње на личниот доход на раководните работници во 
службите на Собранието на СФРЈ што ги поставува Коми-
сијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 120-95/85-013 
28 јуни 1985 година 

Белград 
Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
инж. Радован Симиќ, с. р. 

418. 
Врз основа на член 43 од Законот за здравственото 

осигурување на воените осигуреници („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 32/78), Собранието на Заедницата за социјално 
осигурување на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА 
ПОМОШТА ЗА ОПРЕМАТА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

1. Во Одлуката за височината на помошта за опрема-
та на новородено дете („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
37/82) во точка 1 бројот: „1.200" се заменува со бројот: 
„10.000". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 36-1 
21 јуни 1985 година 

Белград 
Собрание на Заедницата за социјално осигурување на во-

ените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството на 

Собранието на Заедницата 
за социјално осигурување 
на воените осигуреници, 

Рахмија Кадениќ, с.р. 

419. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за здравстве-

ното осигурување на воените осигуреници („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 32/78), Собранието на Заедницата за соци-
јално осигурување на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА 
НАДОМЕСТОТ ЗА ПОГРЕБНИ ТРОШОЦИ ВО СЛУ-

ЧАЈ НА СМРТ НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ 
1. Во Одлуката за височината на надоместот за по-

гребни трошоци во случај на смрт на осигурено лице 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/82 и 15/84) точка 1 се ме-
нува и гласи: 
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„1- Надоместот на погребните трошоци по Законот 
за здравственото осигурување на воените осигуреници, из-
несува: 

1) во случај на смрт на воен осигуреник и на осигуре-
но лице кое има повеќе од седум години живот - во висо-
чина на еден личен доход што на денот на смртта на тоа 
лице му припаѓа на водник од I класа 20. положбена група 
(личен доход по чинот, без зголемување по основ на годи-
ните поминати во чинот, личен доход според положбата и 
армиски додаток без зголемување по основ на преместува-
ње,; 

2) во случај на смрт на осигурено лице кое има повеќе 
од 30 дена живот до навршени седум година живот - 50% 
од износот од одредбата под 1 на оваа точка; 

3) во случај на смрт на осигурено лице кое има 30 де-
на живот и помладо - 25% од износот од одредбата под 1 
на оваа точка." 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 35-1 
21 јуни 1985 година 

Белград 

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на во-
ените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството на Со-
бранието на Заедницата за 
социјално осигурување на 

воените осигуреници, 
Рахми ја Кадениќ, с. р. 

420. 
Врз основа на член 19 став 1 од Законот за здравстве-

ното осигурање на воените осигуреници („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 32/78), Собранието на Заедницата за соци-
јално осигурување на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА ВО ПОДНЕ-
СУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

1. Воените осигуреници и членовите на нивните се-
мејства (во натамошниот текст: осигурените лица) учес-
твуваат, освен во случаите пропишани во член 19 став 2 на 
Законот за здравственото осигурување на воените осигу-
реници, во поднесувањето на трошоците за користење на 
здравствена заштита во износите утврдени со оваа одлука. 

2. Осигурените лица учествуваат во поднесувањето 
на трошоците за користење на лекови во износ од 20 дина-
ри по издаден лек. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 
осигурените лица не го плаќаат износот од 20 динари за 
издаден лек за чија употреба е потребна непосредна интер-
венција на стручен здравствен работник во здравствена ус-
танова или во станот на осигуреното лице, како и за изда-
ден завоен материјал што лекарот го пропишан за употре-
ба во станот на осигуреното лице (фластер, газа, вата, за-
вој и сл.) во количеството потребно за едно превивање. 

Ако пропишаниот лек го земаат во цивилна аптека, 
осигурените лица учествуват во поднесувањето на трошо-
ците за користење на лекот во износите пропишани за оси-
гурените - работници на територијата на која таа аптека 
се наоѓа. 

3. Во остварувањето на медицинска рехабилитација 
во здравствени установи специјализирани за медицинска 

рехабилитација, осигурените лице учествуваат во поднесу-
вањето на тро“шоците во износ од 30% од утврдената цена 
за користење на тој вид здравствена заштита, освен: 

1) кога по акутно заболување или повреда се премес-
туваат од стационарна здравствена установа во специјали-
зирана установа за медицинска рехабилитација; 

2) кога заболен од тежок облик на реуматоиден ар-
тритис и (спондилартритис анкиопоетика - Бехтеревлева 
болест) ќе биде упатен на медицинска рехабилитација по 
стационарно лекување, а во фаза на клиничко и биолошко 
смирување. 

4. За вештачки прекин на бременост осигурените ли-
ца учествуваат во поднесувањето на тришоците за корис-
тење на тој вид здравствена заштита во износите и под ус-
ловите определени за осигурениците - работници на тери-
торијата на која е живеалиштето на осигуреното лице. 

5. Во остварувањето на правата на ортопедски пома-
гала осигурените лица учествуваат во поднесувањето на 
трошоците за користење на тој вид здравствена заштита, 
и тоа: 

1) за сите видови ортопедски обувки, специјални чев-
ли, обични чевли со протеза, кожен елек, волнен џемпер, 
кожни ракавици, кожна капа, шубара и појас - во износ од 
50% од утврдената цена.за тие помагала; 

2) за уред за безбедно ракување со моторно возило -
во износ од 50% од утврдената цена за тоа помагало; 

3) за протеза за бањање - во износ од 40% од утврде-
ната цена за тоа помагало; 

4) за гумени и естетски чорапи-во износ од 30% од 
утврдената цена за тие помагала; 

5) за затеги, суспензориуми, ортопедски влошки и пе-
рика - во износ од 20% од утврдената цена за тие помага-
ла. 

6. Во остварувањето на правата на очни помагала 
осигурените лица учествуваат во поднесувањето на тро-
шоците за користење на тој вид здравствена заштита, и 
тоа: 

1) за фотосензитивни стакла - во износ од 50% од ут-
врдената цена за тие помагала; 

2) за бифокални стакла - во износ од 30% од утврде-
ната цена за тие помагала; 

3) за контактни стакла - во износ од 10% од утврдена-
та цена за тие помагала во случај на: кератеконус, моноку-
ларни афакии кога на другото око леќата е провидна, обо-
страни афакии, анисометрии поголеми од три диоптрии и 
потреба за стереоскопски вид во врска со занимањето, 
аметропии поголеми од осум диоптрии без астигматизам 
и аметропии поголеми од пет диоптрии комбинирани со 
астигматизам поголем од три диоптрии. 

7. Во остварувањето на правата на слушни помагала 
осигурените лица учествуваат во поднесувањето на тро-
шоците за користење на здравствена заштита за слушен 
апарат во износ од 20% од утврдената цена на тоа помага-
ло. 

8. Во остварувањето на правата на забнопротетички 
помагала осигурените лица учествуваат во поднесувањето 
на трошоците за користење на тој вид здравствена зашти-
та, и тоа: 

1) за керамичка (порцеланска) круна, за метал-кера-
мичка (порцеланска) круничка, за метал-керамички (по-
рцелански) мостови од вирон и за метал-керамички (по-
рцелански) мостови од платинско злато - в^ износ од 20% 
од утврдената цена за тие помагала; 

2) за фабрички пречки, индивидуални (лабораторис-
ки) леани пречки и за системи за ретенција (атечмени) - во 
износ од 10% од утврдената цена за тие помагала. 

9. Од учество во трошоците за користење на здрав-
ствена заштита се ослободуваат: 

1) осигурени лица постари од 65 години; 
2) слепи лица. 
10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за учеството на воените оси-
гуреници и на членовите на нивните семејства во поднесу-
вањето на трошоците за користење на здравствена зашти-
та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/83 и 69/83). 
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11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 37-1 
21 јуни 1985 година 

Белград 
Собрание на Заедницата за социјално осигурување на вое-

ните осигуреници 
Претседател 

на Претседателството на Со-
бранието на Заедницата за 
социјално осигурување на 

воените осигуреници, 
Рахмија Кадениќ, с. р. 

421. 
Врз основа на чл. 40 и 21 став 2 од Законот за здрав-

ственото осигурување на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 32/78), во согласност со сојузниот сек-
ретар за народна одбрана, Собранието на Заедницата за 
социјално осигурување на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА 
УПОТРЕБА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА ВИСО-
ЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ НА ПАТНИТЕ ТРОШО-
ЦИ ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА 

ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Во Одлуката за начинот на употреба на превозните 

средства и за височината на надоместот на патните тро-
шоци во врска со остварувањето на правата од здравстве-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/83 и 
15/84) во точка 3 се додава нов став 2, кој гласи: 

„На осигуреното лице од став 1 на оваа точка на кого 
поради користењето на правата од здравственото осигу-
рување му било неопходно да ноќева во друго место му се 
исплатуваат и стварните трошоци за сместувањето, но 
најмногу до 70% од износот на стварните трошоци за 
сместувањето што по тој основ му се признаваат на офи-
цер со чинот полковник според прописите за надоместот 
на патните и другите трошоци во Југословенската народ-
на армија, односно најмногу до 35% од тој износ ако оси-
гуреното лице има помалку од седум години живот. “ 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 34-1 
21 јуни 1985 година 

Белград 
Собрание на Заедницата за социјално осигурување на 

воените осигуреници 
Претседтел 

на Претседателството на 
Собранието на Заедницата за 
социјално осигурување на 

воените осигуреници, 
Рахмија Кадениќ, с.р. 

422. 
Врз основа на член бб став 1, а во врска со член 65 

став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 7/85), Собранието на Заедницата за социјално осигуру-
вање на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕ-
ТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА АК-

ТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 
1. Старосните, инвалидските и семејните пензии, 

усогласени по чл. 64 и 65 став 1 на Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување на воените осигуреници, се 
усогласуваат во текот на 1985 година со движењето на но-
миналните лични доходи на активните воени лица така 
што од 1 март 1985 година се зголемуваат за 5% од изно-
сот на пензијата што на уживателот на пензија му припа-
ѓал за февруари 1985 година. 

2. Вкупниот износ на пензијата и на додатокот кон 
пензијата на носителите на „Партизанска споменица 
1941", лицата одликувани со Орден на народен херој и на 
борците од Шпанската националноослободителна и рево-
луционерна војна од 1936 до 1939 година, до 1 јули 1985 
година не може да им биде поголем од износот на највисо-
киот месечен личен доход на функционер во федерацијата 
од претходната година, а од 1 јули 1985 година од износот 
на најголемиот месечен личен доход на член на Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија од претходното полугодие. 

3. Исплатата на усогласените износи на пензиите по 
одредбите на оваа одлука, што се остварени по 1 јули 1983 
година, ќе се изврши во согласност со чл. 83 и 169 на Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 31-1 
21 јуни 1985 година 

Белград 

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на 
воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството на 

Собранието на Заедницата 
за социјално осигурување на 

воените осигуреници, 
Рахмија Кадениќ, с.р. 

423. 
Врз основа на член 130 став 1 точка 9 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување на воените осигу-
реници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85), Собранието 
на Заедницата за социјално осигурување на воените осигу-
реници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ПАТНИ ТРОШОЦИ ВО ВРСКА 
СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА ПО ЗАКОНОТ 
ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 
1. Воените осигуреници, уживатели на старосна и ин-

валидска пензија и членовите на нивните семејства и 
ужувателите на семејна пензија (во натамошниот текст: 
осигурените лица) имаат право на надомест на патните 
трошоци во врска со остварувањето и користењето на 
правата по Законот за пензиското и инвалидското осигу-
рување на воените осигуреници. 

Осигурените лица имаат право на надомест на патни-
те трошоци и за придружниците ако потребата од при-
дружник е утврдена според прописите за здравственото 
осигурување, односно ако по оцена на надлежниот здрав-
ствен орган тоа е неопходно. 

2. Надоместот на патните трошоци опфаќа: 
1) надомест на трошоците за превоз; 
2) надомест на торшоците за исхрана и сместување за 

време на патувањето и престојот во друго место. 
3. Надоместот на трошоците за превоз на осигурени-

те лица се исплатува во износот на цената на картата за 
брз воз, брод односно автобус според најкратката релаци-
ја со задолжително користење на повластица каде што е 
тоа предвидено. 

Во медицински оправдените случаи може да се надо-
мести и износот на цената за поскапо односно побрзо пре-



Страна 968 - Број 31 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 28 јуни 1985 

возно средство (кола за спиење, деловен или експресен 
воз, авион и др.) ако тоа, поради здравствената состојба 
на осигуреното лице или поради должината на патот, го 
предложи надлежната военолекарска комисија. 

Осигуреното лице на кого му е одобрена употреба на 
превозното средство од став 2 на оваа точка е должно за 
пресметка на надоместот на превозните трошоци да под-
несе доказ за користење на тоа превозно средство. 

Надоместот за торшоците за превоз со средствата од 
став 2 на оваа точка му припаѓа на осигуреното лице и ако 
вкупните трошоци (превозот и дневниците) не се поголе-
ми од вкупните трошоци кои, поради подолго патување, 
би настанале тоа лица да го користело превозното сред-
ство од став 1 на оваа точка. 

Трошоците за превоз му се признаваат на осигурено-
то лице од местото на неговото живеалиште до местото 
во кое е седиштето на надлежната лекарска комисија или 
на друга надлежна установа. 

4. На осигуреното лице што се превезува со сопстве-
но превозно средство му се признава на име на превозните 
трошоци надомест во износ на трошоците што би ги има-
ло да користело јавно превозно средство. 

5. Надомест на трошоците за исхрана за време на па-
тувањето и престојот во друго место се исплатуваат во из-
нос од 50% од дневниците за службено патување на офи-
цир во чинот полковник, утврден со прописот за надомес-
тот на патните и другите трошоци во Југословенската на-
родна армија односно во износ од 25% од таа дневница 
ако осигуреното лице има помалку од седум години. 

На осигуреното лице од став 1 на оваа точка на кого 
поради користењето на правата од пензиското и инвалид-
ското осигурување му било неопходно да ноќева надвор 
од местото на своето живеалиште, му се исплатуваат и 
стварните трошоци за сместување, но најмногу 70% од из-
носот на стварните трошоци што по тој основ му се при-
знаваат на офицер во чинот полковник од став 1 на оваа 
точка, односно најмногу до 35% од тој износ ако осигуре-
ното лице има помалку од седум години. 

6. Дневницата на осигурените лица им се пресметува 
од моментот на поаѓањето на пат до моментот на враќа-
њето од патот, според редот на возењето на јавните пре-
возни средства од точка 3 на оваа одлука, и тоа: 

1) дневница во полн износ - за секои 24 часа помина-
ти на пат, како и за времето поминато на пат подолго од 
12 часови; 

2) половина дневница - за времето поминато на пат 
подолго од осум а помалку од 12 часови. 

За времето поминато на пат помалку од осум часови 
на осигуреното лице не му припаѓа дневница. 

Во времето од став 1 на оваа точка не се засметува 
времето што осигуреното лице го поминало заради опре-
делено испитување и преглед во здравствена или друга ор-
ганизација во која му се обезбедени сместување и исхрана. 

7. Надоместот на патните трошоци определени со 
оваа одлука паѓа врз товар на Фондот за пензиско и инва-
лидско осигурување на Заедницата за социјално осигуру-
вање на воените осигуреници. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за надоместите за патните 
трошоци во врска со остваруваето на правата по Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/73). 

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 33-1 
21 јуни 1985 година 

Белград 
Собрание на Заедницата за социјално осигурување на 

воените осигуреници 
Претседател 

на Претседателството на Со-
бранието на Заедницата за 
социјално осигурување на 

воените осигуреници, 
Рехмија Кадениќ, с. р. ' 

424. 
Врз онова на член 45 став 3 од Законот за пензиското 

и инвалидското осигурување на воените осигуренци 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85), Собранието на Заед-
ницата за социјално осигурување на воените осигуреници 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ВОЕНИОТ 
ОСИГУРЕНИК ГИ ИЗДРЖУВАЛ ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕ-

МЕЈСТВОТО 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под кои се 

смета дека воен осигуреник односно уживател на старосна 
или инвалидска воена пензија (во натамошниот текст: во-
ениот осигуреник) ги издржувал членовите на семејството, 
кога издржувањето е услов за стекнување право на семејна 
пензија по Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање на воените осигуреници. 

Член 2 
Се смета дека воениот осигуреник ги издржувал чле-

новите на семејството: 
1) ако членот на семејството живеел во заедничко до-

маќинство со воениот осигуреник, а немал приходи довол-
ни за издржување во смисла на член 5 од оваа одлука, ни-
ту такви приходи стекнал како наследник на умрениот во-
ен осигуреник; 

2) ако членот на семејството не живеел во заедничко 
домаќинство со воениот осигуреник и во моментот на не-
говата смрт немал приходи доволни за издржување во 
смисла на член 5 од оваа одлука, ниту такви приходи стек-
нал како наследник на умрениот воен осигуреник, а тој 
осигуреник најмалку една година до својата смрт односно 
непосредно пред смртта редовно му обезбедувал средства 
за издржување во месечен износ од најмалку една третина 
од граничниот износ на заштитниот додаток за уживате-
лите на семејна пензија, ако со судска пресуда не бил досу-
ден помал износ на име на издржување. 

Член 3 
Ќе се смета дека воениот осигуреник го издржувал 

членот на семејството и за времето за кое од оправдани 
причини без своја вина бил спречен стварно да го из-
држува. 

Член 4 
Ќе се смета дека член на семејството на воениот оси-

гуреник нема доволно средства за издржување ако прихо-
дот од земјоделска дејност (катастарскиот приход) и дру-
гите приходи на тој член на семејството, како и приходите 
на лицата што имаат законска обврска да го издржуваат, 
не се поголеми од граничните износи утврдени со оваа од-
лука. 

При утврдувањето на приходите од став 1 на овој 
член тие приходи се делат и на лицата спрема кои лицата 
чии приходи се земаат во предвид во смисла на став 1 од 
овој член имаат законска обврска да ги издржуваат. 

Член 5 
Приходите во смисла на член 4 од оваа одлука не се 

доволни за издржување на членот на семејството на вое-
ниот осигуреник ако приходот од земјоделска дејност (ка-
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тастарскиот приход) од претходната година не го преми-
нува годишно износот од две третини од граничниот из-
нос на заштитниот додаток за уживателите на семејна 
пензија односно ако другите приходи од претходната го-
дина не го преминуваат износот од 50% од граничниот из-
нос месечно. 

Под приход од земјоделска дејност во смисла на став 
1 од овој член се подразбира приходот од сопствен земјо-
делски имот (т.е. сраземрниот дел добиен со поделба на 
вкупниот катастарски приход со бројот на членовите на 
земјоделското домаќинство), односно приходот од земјо-
делскиот имот на сродникот на кој членот на семејството 
живее и остварува приход (т.е. сразмерниот дел добиен со 
поделба на вкупниот катастарски приход со бројот на чле-
новите на сродниковото земјоделско домаќинство). 

Ако се остваруваат приходи од земјоделска дејност и 
други приходи, ќе се смета дека членот на семејството на 
воениот осигуреник нема доволно средства за издржување 
ако збирот на количниците добиени со делење на едниот и 
другиот приход со стотина делови граничниот износ од 
став 1 на овој член не преминува 100. 

Член 6 
Износот на приходите од земјоделска дејност се усог-

ласува со катастарскиот приход кој служи за оданочување 
на личниот доход од земјоделска дејност. 

Член 7 
Не се сметаат за приходи во смисла на оваа одлука: 

паричните надомести за телесно оштетување, додатокот 
за помош и нега, примањата што се остваруваат според 
прописите за воените инвалиди и за цивилните жртви од 
војната, додатокот на деца, стипендиите и кредитите за 
редовно школување, надоместот за закрепување на ужива-
телите на пензија, како и другите примања за кои со по-
себни прописи е определено дека не се замаат предвид за 
утврдување на имотната состојба на домаќинството. 

Член 8 
Ако кај членот на семејството од член 1 на оваа одлу-

ка на кого му е признаено правото на семејна пензија на-
стапат промени во приходите така што тие ги надминува-
ат граничните износи од член 5 на оваа одлука, правото на 
семејна пензија му престанува од првиот ден на наредниот 
месец по настапувањето на тие промени. 

При примената на став 1 од овој член во приходите 
на уживателите на семејна пензија не се засметуваат семеј-
ната пензија односно делот од семејната пензија што би 
му припаѓал во случај на одвоен живот, како ни додатокот 
на деца кој му припаѓа како на уживател на семејна пензи-
ја. 

На членот на семејството на кого правото на семејна 
пензија му престанало под условите од став 1 на овој член 
може повторно да му се признае тоа право ако поради но-
ви промени во приходите ги исполнува условите во по-
глед на граничните износи од член 5 на оваа одлука. 

Член 9 
За нерешените барања, жалби и тужби во врска со ос-

тварувањето на правото на семејна пензија по основ на из-
држување на член на семејството на воениот осигуреник, 
поднесени до денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка, ќе се одлучи според одредбите на Одлуката за условите 
под кои се смета дека воениот осигуреник ги издржува 
членовите на семејството ("Службени лист на СФРЈ“, бр. 
17/73), ако тие за нив се поповолни. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за условите под кои се смета де-
ка воениот осигуреник ги издржува членовите на семеј-
ството („Службени лист на СФРЈ“, бр. 17/73). 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 32-1 

21 јуни 1985 година 
Белград 

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на 
воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството на Со-
бранието на Заедницата за 
социјално осигуравање на 

воените осигуреници, 
Рахмија Кадениќ, с. р. 

425. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за девизното 

работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 
71/84), во договор со банките овластени за работите со 
странство Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО СЕ ПРЕДМЕТ НА КУПУВА-
ЊЕ И ПРОДАЖБА НА ЕДИНСТВЕНИОТ ДЕВИЗЕН 

ПАЗАР 
1. Во Одлуката за определување на девизите што се 

предмет на купување и продажба на единствениот девизен 
пазар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/84) во точка 1, по 
редниот број 20 се додава редниот број 21, кој гласи: 

"21) европска пресметковна единица (ECU)". 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, 
О. бр. 44 

17 јуни 1985 година 
Белград 

Претседател на 
Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, с. р. 

426. 
Врз основа на член 58 од Законот за оданочување на 

производи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 
26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83 и 71/84), во 
спогодба со сојузниот секретар за пазар и општи стопан-
ски работи, сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИ-
НОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗ-

ВОДИ И УСЛУГИ 

' I. УБОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се уредува примената на 

даночните стапки, како и примената на одредбите на Зако-
нот за оданочување на производи и услуги во прометот 
(во понатамошниот текст: Законот) што се однесуваат на: 
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производите и услугите на чиј промет не се плаќа данок на 
промет, начинот на водење на евиденција за прометот на 
производите и услугите по различни даночни стапки и да-
ночни основици, начинот на периодичното и конечното 
пресметување и плаќање на данокот на промет и местото 
на плаќање на данокот на промет, начинот на вршење по-
пис на производите за кои се менуваат даночните стапки 
на основниот данок на промет, начинот на пресметување-
то и уплатувањето на разликата на тој данок и на начинот 
на враќањето на данокот на промет. 

Одредбите на овој правилник се однесуваат и на ос-
новниот данок на промет и на посебниот данок на промет, 
ако со него не е определено поинаку. 

Член 2 
Основната организација на здружен труд како дано-

чен обврзник од член 12 став 1 од Законот, ќе евидентира, 
пресметува и плаќа данок на промет, согласно со одредби-
те на Законот, а на начинот предвиден -со овој правилник. 

При продажбата на производи на крајните потрошу-
вачи што ќе се изврши со издавање на фактура од деловна-
та единица која, за производите што ги продава, се за-
должува и се раздолжува по цените во кои не се засметани 
даноците на промет на производите, даночниот обврзник 
во тие фактури посебно ја искажува даночната основица а 
посебно тарифниот број, даночната стапка и износите на 
даноците што им се засметани на купувачите. 

Основната организација на здружен труд - даночен 
обврзник која согласно со член 12 став 2 од Законот ги 
пренесла работите на евидентирањето и пресметувањето 
на данокот на промет на производи на друга организација 
на здружен труд, ја известува за тоа службата, за општес-
твено книговодство кај која сс води жиро-сметката преку 
која располага со средствата со кои управува, и со тие 
средства одговара за правилното евидентирање, пресмету-
вање и плаќање на данокот на промет на производи. 

Ако даночниот обврзник, во смисла на член 146 од За-
конот на здружениот труд, располага со своите средства 
преку жиро-сметка на работната организација, го плаќа 
данокот, каматните и паричните казни од таа жиро-смет-
ка. 

Во случаите од став 3 на овој член, аконтациите на 
данокот на промет на производи се уплатуваат на начи-
нот и во роковите определени во член 24 од Законот. 

II. ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ 

1. Заеднички одредби 

Член 3 
Како промет на производи остварен непосредно со 

крајниот потрошувач, согласно со член 5 од Законот, не се 
смета продажбата на производи што корисник на општес-
твени средства, граѓанин или граѓанско правно лице, ќе ја 
изврши на трговската или друга организација на здружен 
труд која тие производи ги набавува заради понатамошна 
продажба. Ако трговската или друга организација на 
здружен труд, производите ги набавува од корисници на 
општествени средства заради понатамошна продажба, му 
поднесува на продавачот писмена порачка и писмена изја-
ва со која тоа го потврдува, со повикување на одредбата 
на член 6 став 1 точка 1 од Законот, која е датирана, нуме-
рирана и заверена со печат на купувачот и со потписи на 
одговорните лица на купувачот. 

Член 4 
За производите за кои во Тарифата на основниот да-

нок на промет, што е составен дел на Законот (во ната-
мошниот текст: Тарифата) се определени различни даноч-
ни стапки, зависно од видот, квалитетот суровинскиот 
состав, цената или другите својства, производителот, од-
носно увозник или друг корисник на општествени сред-
ства што тие производи ги продава на трговски и други 
организации на здружен труд на начинот определен во 

член 6 ст. 4 и 5 од Законот, кои тие производи ќе им ги 
продаваат непосредно на крајните потрошувачи, во факту-
рата за продажбата за секој таков производ се искажува 
тарифниот број и даночната стапка според која се пресме-
тува и плаќа основниот данок на промет на производи, ка-
ко и видот, квалитетот суровинскиот состав, цената или 
друго својство на производот поради кое е определена од-
носната даночна стапка. При продажбата на производи на 
купувачи кои според Законбт и Тарифата се даночни об-
врзници, продавачот во фактурата за продажбата на секој 
продаден производ го означува тарифниот број и даночна-
та стапка по кои купувачот е должен сам да го пресмета и 
да го уплати основниот данок на промет на производи. 
Даночниот обврзник што продава нафтени деривати го 
искажува во исправите за испораката на тие производи на 
пумпни станици во неговиот состав или на деловни едини-
ци што понатаму ги продаваат, називот на секој дериват 
на нафта според важечкиот југословенски стандард, од-
носно според вообичаениот трговски назив, количината на 
испорачаниот дериват, како и тарифниот број на Тарифа-
та и даночната стапка по која на прометот на односниот 
дериват се плаќа основен данок на промет на производи. 

За производите што се ослободени од плаќање на да-
нок на прометот на производи, даночниот обврзник при 
продажбата на тие производи на трговски и на други орга-
низации на здружен труд и на други корисници на општес-
твени средства што ги продаваат тие производи непосред-
но на крајните потрошувачи, во фактурата се повикува на 
одредбата на Законот или на Тарифата со која е утврдено 
даночното ослободување. 

Како производи на кои се однесуваат одделни тариф-
ни бројеви на Тарифата, се подразбираат производите 
што се опфатени под определен назив во тој тарифен број, 
како и производите на кои се однесуваат посебните пропи-
си за нивното производство и квалитет, ако со Тарифата е 
пропишано определувањето на тие производи да се врши 
по тие прописи. Ако не може со сигурност да се утврди за 
каков производ се работи, тој производ се утврдува по од-
редбите на Законот за Царинската тарифа („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 27/78, 29/83, 7/84 и 71/84). 

Во продажната цена што ја сочинува даночната осно-
вица се засметуваат, согласно со член 16 од Законот, сите 
трошоци што продавачот му ги засметал на купувачот -
краен потрошувач, без оглед дали посебно се искажуваат 
во фактурата или не. Трошоците на транспортот и други-
те трошоци кои според одредбата на став 5 од член 16 на 
Законот не влегуваат во даночната основица, се искажува-
ат во посебна фактура. 

Не се плаќа данок на промет на производ кој пре-
тежно е изработен од определен материјал или суровина, 
под услов тој материјал или суровина да се претежно за-
стапени во вредноста на производот. 

2. Место на плаќање на данокот на промет на производи и 
на данокот на надомести за услуги 

Член 5 
Продажбата на производи преку претставништва, од-

носно деловни единици надвор од седиштето на даночни-
от обврзник која се врши така што на купувачот му се из-
дава фактура во името на претставништвото или деловна-
та единица или во името на даночниот обврзник, се смета, 
во смисла на член 33 од Законот, како промет на произво-
ди што е извршен во местото во кое е седиштето на прет-
ставништвото или на деловната единица. 

Даночниот обврзник што ги продава производите на 
начинот определен во став 1 на овој член, ги води пропи-
шаните евиденции од кои може да се утврди кои произво-
ди и на кои купувачи им се продадени преку претставниш-
твата и деловните единици надвор од неговото седиште и 
кој, според одредбите на член 33 став 1 од Законот, го пла-
ќа данокот на промет на производи што е пресметан на 
таквиот промет според местото во кое е седиштето на 
претставништвото или деловната единица што ја изврши-
ла продажбата на производите. Даночниот обврзник до-
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ставува тримесечни прегледи со податоците од овој став 
до претставништвото или деловната единица. 

Продавачот-корисник на општествени средства што 
на граѓанин или на граѓанско правно лице ќе му продаде 
моторно возило кое годишно подлежи на обврската за ре-
гистрација (патнички автомобил, моторцикл, камион и 
др.), или кој на корисник на општествени средства ќе му 
продаде патнички автомобил, во фактурата во смисла на 
член 33 став 5 од Законот и точка 3 од забелешката кон 
тар. број 6 на Тарифата, ќе го искаже соодветниот тарифен 
број на Тарифата, даночната стапка и износот на основни-
от данок на промет на производи што купувачот го плаќа, 
како и обврската на купувачот тој данок да го плати во 
рок од 15 дена од денот на испоставувањето на фактурата. 
Продавачот без одлагање доставува копија на фактурата 
за продажбата на моторно возило на граѓанин или на гра-
ѓанско правно лице, до општинскиот орган надлежен за 
работи на приходите спрема живеалиштето, односно спре-
ма седиштето на купувачот во кое купувачот, пред регис-
трацијата на моторното возило, го плаќа пропишаниот 
данок на промет на производи. Купувачот-корисник на 
општествени средства што ќе набави патнички автомобил 
од друг корисник на општествени средства, го плаќа само 
основниот данок на промет на производи. 

Продавачот може, во спогодба со купувачот-граѓа-
нин или граѓанско правно лице од став 3 на овој член, во 
негово име и за негова сметка да го уплати, пред испоста-
вувањето на фактурата, данокот на промет на производи, 
со тоа што тој данок го уплатува во корист на општестве-
но-политичката заедница на чија територија се наоѓа 
живеалиштето односно седиштето на купувачот. За таа 
уплата продавачот ги внесува податоците во фактурата за 
продажбата на моторно возило, со назначување на сметка-
та на која е извршена уплатата. Кога купувачот со таа 
фактура го поднесува петтиот примерок на вирманските 
налози за извршената уплата на данокот на промет на 
производи,општинскиот орган надлежен за работи на при-
ходите проверува дали продавачот правилно ги пресме-
тал и платил пропишаните даноци на промет на определе-
ни уплатни сметки и за тоа издава соодветна потврда врз 
основа на која може да се регистрира возилото. 

За моторни возила што не се регистрираат, или ко-
рисниците на општествени средства им ги продаваат на 
граѓани и на граѓански правни лица, данокот на промет на 
производи го пресметува и го плаќа продавачот според 
член 33 став 1 од Законот. Во фактурата за продажбата на 
тоа возило, продавачот ја внесува клаузулата дека возило-
то не подлежи на обврската за регистрација поради што 
продавачот сам го пресметува и уплатува пропишаниот 
данок на промет на производи. 

Купувачот-даночен обврзник од член 14 став 2 на За-
конот, го пресметува основниот данок на промет на про-
изводи во моментот на настанувањето на даночната об-
врска по член 22 став 2 точка 8 од Законот на набавените 
производи што се искажани во фактурата на добавувачот 
и го плаќа спрема своето седиште во рок од 10 дена по ис-
текот на месецот, по сите фактури примени во текот на 
месецот (член 24 став 3 од Законот). 

Даночните обврзници што на начинот определен во 
член 6 и член 37 точка 5, став 1 од Законот, им продаваат 
алкохол (етанол) на трговски организации на здружен 
труд, на аптеки и на други корисници на општествени 
средства за нивна потрошувачка или за продажба на крај-
ните потрошувачи, како и даночните обврзници што про-
даваат преработки од тутун, сурово, пржено и мелено ка-
фе и екстракт од кафе, сол за јадење, производи од тариф-
ниот број 17.04 на Царинската тарифа, производи од какао 
и јужно овошје од тарифниот број 13 на Тарифата, на угос-
тителски организации на здружен труд и на угостителски 
единици на неугостителски организации регистрирани кај 
надлежниот стопански суд за вршење на угостителски деј-
ности ги уплатуваат, во смисла на член 33 став 2 од Зако-
нот, утврдените износи на аконтациите на данокот на така 
остварениот промет на соодветни уплатни сметки на ре-

публиката односно автономната покраина на чија терито-
рија се наоѓа купувачот на тие производи. 

Ако општината на чија територија се продаваат про-
изводи во подвижни продавници сместени во специјални 
возила не пропишала поинаку, данокот на промет на про-
изводи што се продаваат во тие продавници се пресметува 
и се плаќа спрема седиштето на организацијата на 
здружен труд, односно спрема местото на продавницата 
или на друга деловна единица што извршила продажба на 
производите во тие подвижни продавници. 

3. Плаќање на данокот на промет на производи што се 
врши од консигнационен склад 

Член 6 
На производите што се продаваат од консигнационен 

склад во Југославија, држателот на консигнационен склад 
го пресметува данокот на промет на производите со при-
мена на пропишаните даночни стапки на продажната цена 
на производите искажана во динари во која, покрај цари-
ната и другите увозни давачки што се плаќаат при увозот 
се содржани зависните трошоци и учеството за покривање 
на трошоците на прометот (маржа) и кои даночниот об-
врзник ги засметува и наплатува од купувачот. 

4. Плаќање на данокот на промет на производи од увоз за 
крајна потрошувачка 

Член 7 
На производите што ги увезува крајниот потрошувач 

за сопствени потреби или кои за негова сметка ги увезува 
организација на здружен труд што се занимава со надво-
решнотрговски промет, основниот данок на промет на 
производи го пресметува царинарницата во моментот на 
настанувањето на обврската за плаќање царина и на други 
увозни давачки со примена на пропишаните стапки врз да-
ночната основица од член 17 на Законот и го наплатува од 
увозникот истовремено со царината и со другите увозни 
давачки. Наплатениот данок од овој став царинарницата 
го уплатува, во рок од три дена од денот на наплатата, на 
сметката определена за уплата на основниот данок на 
промет на производи. 

За патничките автомобили за сопствена потреба што 
ги увезува корисникот на општествени средства, царинар-
ницата ја утврдува даночната основица, а основниот да-
нок на промет на производи го плаќа корисникот на оп-
штествени средства спрема местото на своето седиште 
(точка 3 од забелешката на тарифниот број 6 на Тарифа-
та), во рок од 15 дена од денот на царинењето. Царинарни-
цата до надлежниот општински орган за приходи ги до-
ставува податоците за царинската основица и за наплате-
ната царина и за увозните давачки на тој увоз. 

За моторните возила што ги увезуваат граѓани, од-
носно граѓански правни лица, или што се увезуваат за ни-
вна сметка, царинарницата не го пресметува и не го на-
платува основниот данок на промет на производи, за кое 
става клаузула на увозната царинска декларација. Цари-
нарницата е должна, во рок од пет дена од денот на цари-
нењето на моторното возило, за тоа писмено да го извести 
општинскиот орган на управата надлежен за работи на 
приходите спрема живеалиштето на граѓанинот односно 
спрема седиштето на граѓанското правно лице и да ја на-
значи вредноста на увезеното моторно возило и износот 
на царината и на другите увозни давачки што се платени 
при увозот (член 17 од Законот). Основниот и посебниот 
данок на промет на производи на увезено моторно возило, 
во смисла на одредбата од овој став, го плаќа граѓанинот 
односно граѓанското правно лице најдоцна во рок од 15 
дена од денот на царинењето. 



Страна 972 - Број 31 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 28 јуни 1985 

5. Плаќање на данокот на промет на производи што се 
врши преку комисиона продажба 

Член 8 
При комисионата продажба на производи на крајни-

от потрошувач што ќе је изврши организацијата на 
здружен труд во свое име и за сметка на комитентот, дано-
чен обврзник е таа организација, без оглед на тоа дали се 
нови или употребувани, со издавање на фактура. Како 
употребувани производи од член 5 став 6 на Законот се 
сметаат производите кои со редовна употреба ја губат 
вредноста, така што пазарната цена, по правило, им е по-
ниска од цената на исти или слични нови производи (обле-
ка, обувки, мебел и друго). На прометот на употребувани 
производи се плаќа пропишаниот данок на промет без ог-
лед на тоа дали за нив порано бил платен данокот на про-
мет на производи. 

Организацијата од став 1 на овој член е даночен об-
врзник и кога од деловната единица ќе продаде неупотре-
бувани производи за сметка на комитентот. 

При продажба на употребувано моторно возило кое е 
во сопственост на граѓанин или на граѓанско правно лице, 
што ќе се изврши на купувач-граѓанин или на граѓанско 
правно лице, комисионерот во фактурата ја искажува да-
ночната основица и внесува клаузула дека на тоа возило 
платил посебен данок на промет на производи во местото 
на деловната единица што ја извршила продажбата. Во 
фактурата за продажбата на такво моторно возило на ко-
рисник на оптшествени средства, комисионерот, во смис-
ла на член 13 став 2 од Законот, ја искажува даночната ос-
новица на која купувачот е должен да плати основен данок 
на промет на производи. 

Корисникот на општествени средства кој набавува 
употребувани предмети од граѓани или од граѓански прав-
ни лица како опрема, делови на опрема и др. се смета да-
ночен обврзник во смисла на член 13 став 2 од Законот и 
на таков промет пресметува и плаќа, во рок од пет дена по 
истекот на месецот во кој ја извршил набавката, основен 
данок на промет на производи. 

6. Плаќање на данокот на промет при продажба или заме-
на на употребувани производи со потрајна употребна вред-

ност 

Член 9 
Под употребувани производи со потрајна употребна 

вредност, во смила на овој правилник, се сметаат произво-
дите што производителските, трговските, надворешно-
трговските и други организации на здружен труд ги отку-
пуваат односно преземаат и заменуваат, и тоа: 

1) производите од гранката 0114 - Машиноградба чиј 
век на траење, според прописите за амортизација, е нај-
малку пет години, а кои се опфатени со следните тарифни 
броеви на Царинската тарифа: 84.15 Машини и апарати за 
производство на студ (електрични или други) - ладилни-
ци, како што се: фрижидери, сандаци за длабоко замрзну-
вање и др; 84.41 Машини за шиење; 84.45 Машини алатки 
за обработка на метал и метални карбиди (пневматски че-
кани, ковачки машини, преси, машини за свиткување и 
рамнење на метални површини и др.; стругови, дупчалки, 
точилки, глодалки, рендисалки, пили и др.; 84.47 Машини 
алатки за обработка на дрво, плута, коски, ебонит, веш-
тачки пластични материи и др.; 84.51 Машини за пишува-
ње, освен машини за пишување со вградени механизми за 
сметање; 84.52 Машини за сметања; сметководствени ма-
шини за пишување: регистар-каси и др.; 84.54 Други кан-
целариски машини (машини за умножување, хектограф-
ски или шаблонски и др.). 

2) производите од гранката 0115 - Производство на 
сообраќајни средства, чиј век на траење по прописите за 
амортизација е најмалку пет години, а кои се опфатени со 
следните тарифни броеви на Царинската тарифа: 87.02 
Моторни возила, камп-приколки и приколки за превоз на 

лица, стоки или материјал (патнички автомобили, цистер-
ни, ладилници, камиони, кипери, дампери и др.); 87.03 Мо-
торни возила за специјални цели (возила-дигалки, возила-
-подвижни работилници и др.); 87.09 Моторцикли, авто-
цикли и велосипеди со помошен мотор; 87.10 Велосипеди 
(вклучувајќи и трицикли за пренесување на стоки) без мо-
тор; 

3) производите од гранката 0117 - Електроиндустри-
ја, за кои при продажбата се дава гаранција од најмалку 
шест месеци, а кои се опфатени со следните тарифни бро-
еви на Царинската тарифа: 85.04 Електрични акумулато-
ри; 85.06 Електромеханички апарати за домаќинство со 
вграден електричен мотор (шмукалки на прав, апарати за 
мазнење и чистење на подови, вентилатори, апарати за ме-
лење и мешање на намирници-миксери и др.); 85.15 Теле-
визиски приемници, комбинирани или некомбинирани со 
грамофон, магнетофон, магнетоскоп и сл., радиоприемни-
ци, комбинирани или некомбинирани со грамофон, магне-
тофон и сл. и други слични производи; 90.26/1 Струјоме-
ри; 92.11 Грамофони, диктафони, магнетофони и други 
слични производи. 

Како употребувани производи со потрајна употребна 
вредност од став 1 на овој член не се сметаат деловите на 
тие производи. 

Член 10 
Олеснението од член 16 став 9 на Законот важи само 

ако даночниот обврзник од тој став кој му продава непос-
редно на крајниот потрошувач купен употребуван произ-
вод со потрајно употребна вредност што го поправил од-
носно оспособил за редовна употреба (поправил мотор, 
поправил диференцијал, изменил електрична инсталација 
или извршил други работи со кои се обезбедува редовна 
употреба и техничка исправност на купениот употребуван 
производ) под услов вредноста на таквите услуги и на по-
трошениот материјал за извршување на услугите да изне-
сува најмалку 10% од вредноста на купениот употребуван 
производ. Даночниот обврзник ја докажува вредноста на 
извршените услуги и потрошениот материјал со работен 
налог односно со фактура што му ја испоставува изврши-
телот на тие работи. Даночниот обврзник во фактурата за 
продажбата на употребуваниот производ од овој став, ја 
искажува поединечно вредноста на сите работи што се из-
вршени на производот, како и видот, количеството и вред-
носта на деловите што се заменети и материјалот што е 
потрошен за поправка на производот, со означување на 
броевите на работните налози односно фактури што ги ис-
поставиле извршителите на услугите. Даночниот обврз-
ник може поединечните вредности на сите извршени рабо-
ти од овој став, да ги искаже и во посебна спецификација 
датирана, потпишана и заверена со печат на даночниот 
обврзник, која претставува составен дел на фактурата, со 
тоа што вкупната вредност на тие работи од спецификаци-
јата посебно да се искажува во фактурата. 

Даночната основица на данокот на промет на попра-
вениот, обновениот или на друг начин оспособен производ 
за употреба од став 1 на овој член ја сочинува, согласно со 
член 16 од Законот, износот кој претставува позитивна 
разлика меѓу вкупниот надомест засметан на купувачот на 
тој производ, со сите пресметани трошоци (продажна це-
на) и надоместот по кој тој производ е купен (набавна це-
на). На така утврдената даночна основица, данокот на 
промет на производи се пресметува со примена на пропи-
шаната даночна стапка на прометот врз таквиот нов про-
извод. 

Член 11 
Како даночни обврзници што имаат право да го при-

менуваат даночното олеснение од член 16 став 10 на Зако-
нот, се подразбираат производствените и трговските орга-
низации на здружен труд што продаваат нови производи 
со потрајна употребна вредност кои се во општествена 
сопственост. 
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Олеснението од член 16 став 10 на Законот важи и ако 
во замена за употребуваниот производ со потрајна упот-
ребна вредност што го набавил потрошувачот како нов со 
олеснение, се дава нов производ. 

Употребуваниот производ со потрајна употребна 
вредност може да се замени само за нов производ од ист 
вид. Под нов производ од ист вид, согласно со член 16 
став 10 од Законот, се подразбира неупотребуван произ-
вод со исти технолошки и други карактеристики и иста 
намена како и производот што се заменува, а кој првпат се 
пушта во промет. 

7. Плаќање на данокот на промет при продажба на произ-
води со јавно наддавање 

Член 12 
На производите што на крајните потрошувачи им се 

продаваат со јавно наддавање (на лицитација и сл.), да-
ночниот обврзник што ги продава, го пресметува данокот 
на промет на производите со примена на пропишаните да-
ночни стапки на продажната цена постигната со јавно 
наддавање. Ако со условите на јавното наддавање е опре-
делено да се продаваат по цените во кои е вклучен дано-
кот на промет на производи, даночниот обврзник го пре-
сметува тој данок со примена на пресметаната даночна 
стапка. 

Ако со јавно наддавање се продадени производи на 
крајни потрошувачи-корисници на општествени средства, 
на начинот и под условите определени во член 37 точка 5 
став 1 од Законот, се пресметува и се плаќа само основни-
от данок на промет на производи, а ако тие услови и на-
чин не биле исполнети, покрај основниот, се пресметува и 
се плаќа и посебен данок на промет на производи. 

Ако со јавно наддавање е продаден патнички автомо-
бил на корисник на општествени средства продавачот, во 
фактурата за продажбата, според точка 3 на забелешката 
од тар. број 6 на Тарифата, искажува дека даночен обврз-
ник е купувачот што го плаќа основниот данок на промет 
на производи спрема местото на своето седиште. 

Основниот данок на промет на производи што се 
продаваат со јавно наддавање на крајните потрошувачи, 
се пресметува без оглед на тоа дали се нови или употребу-
вани производи, и без оглед на тоа дали на прометот на 
тие производи порано е платен основен данок на промет 
на производи. 

По исклучок, ако е во прашање продажба со јавно 
наддавање на употребувани предмети од член 8 став 3 на 
овој правилник, која се врши за сметка на граѓани или на 
граѓански правни лица, не се плаќа основен данок на про-
мет на производи. На продажбата на моторни возила од 
член 5 став 3 на овој правилник на граѓани и на граѓански 
правни лица, основниот и посебниот данок на промет на 
производи го плаќа купувачот на начинот определен во 
член 33 став 5 од Законот. 

8. Плаќање на данокот на промет на производи што врз ос-
нова на одобрение се продаваат на самостојни угостител-

ски и самостојни трговски дуќани 

Член 13 
Производителска или трговска организација на 

здружен труд може, под условите и на начинот што се оп-
ределени во член 37 став 2 точка 5 од Законот, да им ги 
продава на самостојните угостителски и трговски дуќани 
производите од тар. број 4 на Тарифата без пресметување 
и плаќање на основниот и посебниот данок на промет на 
производи, ако тие дуќани им поднесуваат на увид одобре-
ние од надлежниот орган да можат тие производи да им 
ги продаваат на потрошувачите во рамките на својата деј-
ност. Копиите на фактурите на продадените производи 

продавачот, согласно со член 37 став 2 точка 5 од Законот, 
во рок од три дена му ги доставува на надлежниот орган 
за приходи на општината во која на самостојниот дуќан 
му е издадено одобрение за вршење на дејност. Ако самос-
тојниот дуќан од овој став ги набавува производите од 
тар. број 4 на Тарифата на друг начин, продавачот е 
должен на тој промет да пресмета и основен и посебен да-
нок на промет на производи. На производите кои на крај-
ните потрошувачи им ги продава самостоен угостителски 
или трговски дуќан, тој дуќан го плаќа и основниот и по-
себниот данок на промет на производи, што ги пресмету-
ва врз даночната основица која ја чини продажната цена 
по која тие производи им ги продава на крајните потро-
шувачи. 

9. Плаќање на данокот на промет на производи што се да-
ваат без надомест 

Член 14 
Ако производите од сопствено производство или 

производите што се набавени без плаќање данок на про-
мет на производи или со плаќање на данок по пониски 
стапки, на чиј промет кога се продаваат на крајните по-
трошувачи, се плаќа данок - му се даваат без надомест на 
крајниот потрошувач (подарок и др.) - (член 5 став 3 и 
член 13 став 1 од Законот), даночниот обврзник - давател 
на производите без надомест го пресметува данокот на 
промет на производи со примена на пропишаните даноч-
ни стапки врз даночната основица утврдена според одред-
бата на член 16 став 4 од Законот која би се постигнала со 
продажбата на тие производи непосредно на крајниот по-
трошувач. 

Пресметаниот данок на промет на производи во слу-
чаите од став 1 на овој член се плаќа до 10-ти во месецот 
за прометот извршен во претходниот месец. 

Корисникот на општествени средства кој набавува 
производи за крајна лична потрошувачка за давање без 
надомест во вид на репрезентација, реклама, подароци и 
сл. (алкохолни пијачки, преработки од тутун, хемиски мо-
ливи, часовници итн.) му поднесува на продавачот од член 
37 точка 5 став 1 од Законот писмена порачка во која ќе ја 
наведе таа намена што на така продадените производи ќе 
го пресмета данокот на промет на производи. Ако корис-
никот на општествени средства така набавените произво-
ди ги дава без надомест на крајниот потрошувач на такви-
от промет не се пресметува данок на промет на произво-
ди. 

Корисникот на општествени средства кој приредува 
игри на среќа, во кои како добивки на добитниците им се 
даваат производи од потрајна употребна вредност, може 
тие производи да ги набавува само со плаќање на пропи-
шаниот данок на промет на производи. 

10. Плаќање на данокот на промет при земање на произво-
ди за сопствена крајна потрошувачка односно употреба 

Член 15 
Корисникот на општествени средства што ќе зема за 

сопствена крајна потрошувачка производи од сопствено 
производство, или производи што се увезени или што ги 
набавил без плаќање данок на промет на производи, од-
носно со плаќање на данок по ниски стапки, а на чијшто 
промет е пропишано плаќање на тој данок откако ќе му се 
продадат на крајниот потрошувач, е даночен обврзник во 
согласност со член 13 став 1 од Законот. 

Ако корисникот на општествени средства не е произ-
водствена организација на здружен труд од член 6 ст. 2 и 3 
на Законот изработи од набавениот материјал опрема од 
член 7 на Законот за вршење на својата дејност, на таа оп-
рема не се пресметува и не се плаќа данок на промет на 
производи. 
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Ако граѓанинот, граѓанското правно лице и корисни-
кот на општествени средства кои сами ќе изработат од на-
бавените делови и материјали производи, освен опремата 
од став 2 на овој член за сопствена крајна употреба однос-
но потрошувачка, или ако тоа за нивна сметка го израбо-
ти некој друг, а врз прометот на тие производи се плаќа 
данок на промет, се даночни обврзници во согласност со 
член 13 став 1 од Законот. 

За производите што се регистрираат даночна основи-
' ца претставува проценетата прометна (пазарна) вредност 

во која не е содржан и данокот на промет на производи. 

11. Плаќање на данокот на промет на вредноста на калото, 
растурот, кршот или расипувањето на производите намене-

ти за продажба 

Член 16 
На вредноста на калото, растурот, кршот или раси-

пувањето што се над дозволениот обем предвиден со са-
моуправниот општ акт на даночниот обврзник, согласно 
со член 5 од Законот, а кои ќе се утврдат на производите 
во деловната единица која за производи што ги продава се 
задолжува и раздолжува по продажните цени со пресме-
тан основен и посебен данок на промет на производи, се 
плаќа пресметаниот основен и посебен данок на промет на 
производи. 

Ако калото, растурот, кршот или расипувањето над 
дозволениот обем предвиден со самоуправниот општ акт 
на даночниот обврзник се утврдени на производи во де-
ловна единица што се задолжува според продажните цени 
во кои не е засметан данокот на промет на производи, а 
која тие производи ги продава на начинот определен во 
член 37 точка 5 став 1 од Законот, на вредноста на тоа ка-
ле, растур, крш и расипување, се пресметува и се плаќа и 
основен и посебен данок на промет на производи. 

Обврската ?a пресметување на данокот на промет на 
производи во случајот од став 2 на овој член настанува во 
моментот на извршувањето на пописот. Даноците од ст. 1 
и 2 на овој член се плаќаат во роѓод 10 дена од денот на 
извршениот попис. Пресметката на данокот по овој основ 
е конечна. 

Данок на промет на производи не се плаќа на вред-
носта на производите што исчезнале или се уништени од-
носно оштетени како последица од провална кражба из-
вршена во деловната единица или поради дејство на виша 
сила. Во тој случај пресметаниот данок на промет на тие 
производи, ако е содржан во продажната цена, ќе се стор-
нира на следниот начин: 

1) врз основа на податоците за вкупното задолжува-
ње на деловната единица (пренесена состојба од измината-
та година и задолжувањето во текот на годината) и пода-
тоците за продажба на производи до денот на сторената 
штета, се утврдува вредноста на производите што треба 
да се наоѓаат на залихи во деловната единица пред сторе-
ната штета. Од споредувањето на тој износ и на износот 
на залихите утврдени со пописот на денот на сторената 
штета, се добива износот на штетата во која е содржан и 
пресметан данокот на промет на производи; 

2) учеството на штетата на одделни видови произво-
ди во вкупната вредност на штетата установена врз осно-
ва на задолжувањето на деловната единица и состојбата 
утврдена со пописот на денот на сторената штета се ут-
врдува врз основа на учеството на одделни видови произ-
води распоредени според тарифните броеви односно спо-
ред пропишаните даночни стапки, како и на производите 
на кои не се плаќа данок на промет на производи зо вкуп-
ното задолжување на деловната единица пред настанува-
њето на штетата; 

3) со примена на така утврденото поединечно учество 
во однос на вкупната вредност на штетата се добива изно-
сот на штетата во која е содржан и данокот на промет на 
производи по одделни тарифни броеви и даночни стапки и 
на производите на кои не се пресметува и не се плаќа да-
нок на промет на производи; 

4) износот на данокот на промет на производи што е 
содржан во вредноста на утврдената штета на производи-
те наменети за продажба според одделни тарифни броеви 
и даночни стапки се утврдува со примена на пресметаните 
даночни стапки утврдени според одредбите на овој пра-
вилник. Така утврдениот износ на данокот на промет на 
производи, што е содржан во вредноста на производите на 
кои им е утвдена штета, ќе се сторнира во книговодствена-
та евиденција и за тој износ ќе се намали данокот на про-
мет на производи. 

На неотпишаната книговодствена вредност на произ-
водите од став 1 на овој член што се набавени без плаќање 
данок на промет (опрема) даночниот обрврзник - корис-
ник на општествени средства го пресметува и го плаќа и 
основниот и посебниот данок на промет на производи без 
оглед на тоа дали отписот го извршил врз товар на опре-
делено лице. 

На неотпишаната книговодствена вредност на произ-
водите од став 1 на овој член што не спаѓаат во опремата 
од член 7 на Законот, а што се набавени со платен основен 
данок на промет на производи, даночниот обврзник-ко-
рисник на општествени средства не го пресметува и не го 
плаќа ниту основниот ниту посебниот данок на промет на 
производи, ако таа опрема не е отпишана врз товар на не-
кое лице. Ако опремата е отпишана врз товар на некое ли-
це, се пресметува и се плаќа и основен и посебен данок на 
промет. 

Обврската за пресметување и плаќање на данокот на 
промет на производи за случаите од овој член настанува 
во рок од 10 дена од деног кога тие случаи со пописот ко-
мисиски се утврдени, Пресметката на данокот по овој ос-
нов е конечна. 

12. Плаќање на данокот на промет при отпис (расходува-
ње) на опрема пред истекот на рокот за пресметка на амор-

тизацијата и на промет на употребувана опрема 

Член 17 
Даночниот обврзник - корисник на општествени 

средства кој пред истекот на рокот за пресметка на амор-
тизацијата ја отпише (расходува) опремата од член 7 на 
Законот, што ја набавил без плаќање данок на промет на 
производи, го пресметува и плаќа на неотпишаната книго-
водствена вредност на таа опрема данокот на промет на 
производи. 

Даночниот обврзник - корисник на општествени 
средства кој пред истекот на рокот за пресметка на амор-
тизацијата ќе ја отпише (расходува) опремата од член 9 на 
Законот, што ја набавил со плаќање на основен данок на 
промет на производи, го пресметува и плаќа на неотпиша-
ната книговодствена вреднос на таа опрема само посебни-
от данок на промет на производи. 

Обврската за пресметување на данокот за случаите 
од ст. 1 и 2 на овој член настанува во моментот на отпи-
сот, а обврската за плаќање на данокот - во рок од 10 дена 
од денот на извршувањето на пописот. Пресметката на да-
нокот по овој основ е конечна. 

Ако даночниот обврзник-корниск на општествени 
средства му ја продаде или даде без надомест на друг ко-
рисник на општествени средства, под условите од член 7 
на Законот, опремата од став 1 на овој член на чија неот-
пишана книговодствена вредност го платил пропишаниот 
данок на промет на производи на друг корисник на тој да-
нок не се пресметува и не се плаќа данок на промет на 
производи. 

Ако даночниот обврзник-корисник на општествени 
средства му ја продаде или даде без надомест опремата од 
ст. 1 и 2 на овој член на граѓанин или на граѓанско правно 
лице, го пресметува и плаќа и основниот и посебниот да-
нок на промет на производи. 
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Ако даночниот обврзник-корисник на општествени 
средства му ја продаде или даде без надомест на друг ко-
рисник на оппштествени средства отпишана (расходува-
на) опрем од став 2 на овој член, под условите од член 37 
точка 5 став 1 на Законот, на тој промет го пресметува и 
плаќа само основниот данок на промет на производи и 
тоа на продажната цена, односно на цената што би се по-
стигнала со продажбата на таа опрема. Ако даночниот об-
врзник му продаде или даде без надомест таква опрема на 
граѓанин и граѓанското правно лице, го пресметува и пла-
ќа и основниот и посебниот данок на промет на произво-
ди. 

13. Плаќање, на данокот на промет на производите од тар. 
број 1 на Тарифата 

Член 18 
Според тар. број 1 на Тарифата се пресметува и се 

плаќа основен данок на промет: 

1) на производи од сребро изработени во филигран; 

2) на книги, списанија, брошури и други публикации, 
освен на оние од член 36 став 1 точка 6 на Законот; кален-
дари, телефонски именици, редови за возење, разни про-
спекти, ценовници и каталози, освен на оние од член 36 
став 1 точка 6 на Законот; обрасци, чековни книшки, штед-
ни книшки, пасоши, влезни билети, патнички билети и др. 
Организациите на здружен труд, органите на управата и 
други корисници на општествени средства можат штедни-
те книшки, чековните книшки, пасошите, обрасците и дру-
ги слични графички производи, што, во вршењето на сво-
јата дејност, ги даваат со надомест или без надомест на 
комитенти и други лица, да ги набавуваат под условите од 
член 37 точка 6 став 1 на Законот со плаќање само на ос-
новниот данок на промет на производи. При таква набав-
ка даночен обврзник е продавачот на тие производи што 
го пресметува основниот данок на промет на производи 
на продажната цена по која тие производи му ги фактури-
ра на купувачот. Купувачот не го пресметува и не го плаќа 
данокот на промет на производи ако така набавените про-
изводи им ги даде без надомест или со надомест на коми-
тенти и на други лица; 

3) на хартии за пишување, цртање или копирање и на 
други хартии, хемиски моливи, ценкала, лепила, лепливи-
ленти, спајалки, печати и други слични производи, освен 
оние од член 36 став 1 точка 6 на Законот; 

4) на производи што се вклучуваат на инсталациона 
мрежа: телефонски апарати и куќни телефонски централи 
во станови и во станбени згради, струјомери, водомери, 
бројачи на протекот на пареа и гас, мерачи на калории, 
противструјни апарати; електрични часовници; прекину-
вач^ приклучни кутии, осигурувачи и други производи 
што се вградуваат во ѕидови или врз разводни табли, гре-
ачи од сите видови, термоакумулациони печки и други 
печки и шпорети, освен оние што се ослободени од плаќа-
ње данок на промет на производи и оние од тар. број 11 на 
Тарифата; радијатори, вентилатори, ладилници, освен 
фрижидерите од тар. број 11 на Тарифата и други уреди и 
справи за греење и ладење; апарати и уреди за одржување 
на чистотија, за пералници и сушилници; санитарни уре-
ди и други производи што се вклучуваат на инсталациона 
мрежа, освен оние за кои со Законот или со Тарифата е 
пропишано ослободување од плаќање на данокот на про-
мет на производи и оние на чиј промет се плаќа основен 
данок на промет на производи според други тар. броеви 
на Тарифата; 

5) на моторни и други возила, освен возилата од тар. 
бр. 6 и 11 на Тарифата и освен возилата за кои со Законот 
и со Тарифата е пропишано ослободување од плаќање на 
данокот на промет на производи; 

6) на цемент, бетонски челик, валана жица, дрво и из-
работки од дрво сите видови, освен посебно споменатите 
во Тарифата, бои, пигменти, фирниси, лакови, глазури, 
емајли, разредувачи, премажувачки средства и др. Под из-
работки од дрво од оваа точка се подразбираат и следните 
производи од дрво: половници, средници, самици, кладар-
ки, блистачи, бочници, дага, листови, фризи, летви, греди, 
гредички, прагови, стапови, клинови, клинци, сервони, 
тестони, таволети, штици, платици, четвртки получет-
вртки, цилиндрични дагички, фурнири, амбалажа, колар-
ски изработки, кутии, калапи, послужавници, ковчези и 
сл,, дрвен алат, виолина, виола, чело, бас, бисерница, гита-
ра и други музички инструменти од дрво, чамци, скали, 
плетарски производи (освен мебел), и др.; 

7) на нафтени деривати на чиј промет не се плаќа ос-
новен данок на промет на производи според тар. број 2 од 
Тарифата; 

8) на други производи, освен оние на чиј промет се 
плаќа данок според другите тар. броеви од Тарифата и ос-
вен оние на чиј промет е воведено ослободување од плаќа-
ње на данокот на промет на производи; 

9) пенливи купки, освен пенливите купки за деца од 
тар. број 11 на Тарифата; соли за нега на нозе и други 
слични соли - на чиј промет покрај основниот данок на 
промет на производи од тар. број 1 на Тарифата се плаќа 
и посебен данок на промет на производи. 

t 
14. Плаќање на данокот на промет при прометот на произ-

водите од тар. број 2 на Тарифата 

Член 19 
При пресметувањето на килограми во литри се зема 

просечната специфична тежина, и тоа: за моторен бензин 
од 86 и од 98 и над 98 октани 0,741, за дизел-гориво Д-
-1-0,822, за дизел-гориво Д-2-0,839, за дизел-гориво Д-
-3-0,851, за масло за горење екстра лесно (ЕЛ) - 0,838, за 
масло за горење лесно специјално (ЛС) - 0,842. 

На прометот на моторен бензин-дизел гориво, масло 
за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно спе-
цијално (ЛС) согласно со член 37 од Законот, се пресмету-
ва и се плаќа само основен данок на промет на производи. 

Под пловни објекти од став 2 точка 2 на тар. број 2 од 
Тарифата се подразбираат бродови, влекачи, туркачи, и 
други пловни објекти за превоз на патници и стоки. 

Под приградски сообраќај од став 3 на тар. број 2 од 
Тарифата се подразбира превозот на патници што органи-
зациите на здружен труд го вршат врз основа на одобре-
ние од надлежиот орган, помеѓу потесното градско под-
рачје и местата што според статутот на градот се сметаат 
како широко подрачје на градот, како и превозот на пат-
ници што според републичките односно покраинските 
прописи за сообраќај се смета како приградски сообраќај. 

Земјоделските организации на здружен труд можат 
во свое име и за своја сметка да набавуваат дизел-гориво 
Д-2 со плаќање на основен данок на промет на производи 
по пониска даночна стапка, за погон на своите трактори и 
земјоделската механизација и за погон на тракторите и 
земјоделската механизација на своите кооперанти-индиви-
дуални земјоделски производители со кои склучиле пис-
мени договори за производствена кооперација, врз основа 
на писмена порачка и писмена изјава и на начинот и под 
условите што се определени во член 37 точка 5 став 1 од 
Законот. Во писмената изјава тие организации наведуваат 
дека дизел-гориво Д-2 набавуваат исклучиво за наведени-
те цели, а за количествата на тоа гориво набавено по по-
ниска даночна стапка и за неговата состојба, движењето и 
потрошокот водат евиденција во смисла на член 10 од За-
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конот и постапуваат според одредбите на тој член. Прода-
вачот за така продаденото дизел-гориво Д-2 на земјодел-
ските организации им испоставува фактури во кои ја вне-
сува клаузулата дека тоа гориво им е продадено исклучи-
во за наведените цели, врз основа на нивната писмена из-
јава на тие организации, со пресметување на основниот 
данок по пониска даночна стапка, со повикување на бро-
јот и датумот на изјавата. 

Ако тоа гориво се продаде или на друг начин се оту-
ѓи, или се употреби за други цели, наведените организа-
ции на тоа гориво ќе му го пресметаат основниот данок на 
промет по ненамалена даночна стапка и утврдената раз-
лика на данокот ќе ја уплатат на определена сметка. 

Како производи од тар. број 2 став 1 точка 6 на Тари-
фата, се сметаат, без оглед на суровинското потекло и: 
вретенско масло, масла за фина механика, лежишно мас-
ло, масло за пневматски алати, масло за ладење, масло за 
ладилници, вазелинско масло, турбо-масло, масло за ва-
кум-пумпи, циркулационо масло, осно масло, цилиндер-
-масло, масло за кадење, масло за отпуштање, масло за 
мастење, масло за хонување, масло за режење, масло за 
дупчење, масло за кочници, масло за менувачи, масло за 
мотори на гас, изолационо масло, масло за воздушни лиф-
тови, маст за топчести лагери, натриумова маст, маст за 
шасии, алуминиумска маст, литиска маст, автоуниверзал-
на маст, маст за водени пумпи, графитна товотна маст, 
техничка маст, маст за јамски колички, маст за челични 
јажиња, технички вазелин и други слични масла и масти. 

Под индустриски печки, во смисла на став 2 точка 8 
на тар. број 2 од Тарифата, се подразбираат печки од след-
ните подгрупи на Номенклатурата на основните средства: 
471 - Куполни печки; 472 - Јамасти печки (за цемент, за 
вар, за топење на легури од метали и др.); 473 - Шахтни 
печки, обични и жакетни; 474 - Коморни печки (за шамот-
ни и огноотпорни производи, за керамички производи, за 
загревање на метали, за жарење на цевки и профили од 
обоени метали, за топење на обоени метали, за узревање 
на суперфосфат и др.); 475 - Ротациони печки (за индус-
трија на неметали, за големо-хемиска индустрија за обо-
ена металургија и др.); 476 - Ретортни печки (шаржни, ок-
сидациони, десхилациони и др.); 477 - Печки за термохе-
миски процеси (вакуумски, за жарење, за загревање и каде-
ње, за ковење и пресување, за цементирање, за облагороду-
вање и др.); 478 - Други печки (ковачки, за топење на ме-
тал, за греење на трупци за сушење, тунелски, калцинира-
ни, за изгорување и др.). 

15. Плаќање на данокот на промет на производите од тар. 
број 3 на Тарифата 

Член 20 
Ако на пакувањето на увозните цигари не е однапред 

во смисла на точка 3 од забелешката кон тар. број 3 на Та-
рифата, втисната фирмата на увозникот, увозникот може 
да им продаде странски цигари на органиазции на 
здружен труд овластени за продажба на преработки од ту-
тун само ако кон фактурата за продажба на такви цигари 
им достави и потребен број налепки на кои е напечатена 
фирмата на увозникот, под услов ако таквиот купувач 
примил обврска дека врз секое пакување ќе ги налепи при-
мените налепки пред натамошната продажба. 

Ќе се смета дека странски цигари се пуштени во про-
мет заради натамошна продажба, односно потрошувачка 
ако се наоѓаат во продавница или на некое друго место од 
кое можат да им се продаваат непосредно на потрошува-
чите односно на купувачите. 

За странски цигари даночна основица, е, согласно со 
тар. број 3 на Тарифата, продажната цена во која е засме-
тан основниот данок на промет на производи, а според ко-
ја цигарите им се продаваат на крајните потрошувачи. 
Таа основица се утврдува така што на конечната про-

дажна цена на продавачот на такви цигари на крајните по-
трошувачи ќе се додаде пропишаниот данок на промет на 
производи пресметан со примена на пресметаната даноч-
на стапка од 300% која се утврдува според следниот обра-
зец: 

100 х 75 7.500 
100 - 75 25 - 300% 

16. Плаќање на данокот на промет на производите од тар. 
број 4 на Тарифата 

Член 21 
Пиво, без оглед на содржината на алкохолот (може 

да биде и помала од 2%), се смета како производ на кој се 
пресметува и се плаќа основен данок на промет на произ-
водите според точка 5 од тар. број 4 на Тарифата. 

Под природно вино од точка 1 на тар. број 4 од Тари-
фата се подразбира само производот добиен со природно 
алкохолно вриење на ширата или клукот на виновата ло-
за, и тоа без додавање на шеќер и други благи материи, 
без додавање на алкохол, жестоки алкохолни пијачки, бои, 
киселини, комина, концентрирана шира, миризливи и дру-
ги материи и примеси и без мешање на вино со специјално 
вино. Како природно вино се сметаат и пенливи вина што, 
освен состојците што ги содржат природните вина 
содржат уште само јаглендиоксид во количества што се 
определени со посебни прописи. Пенливите вина можат да 
бидат природни пенливи вина и вештачки (газирани) пен-
ливи вина, зависно од тоа дали јаглендиоксидот настанал 
исклучиво со алкохолно вриење или делумно е додаден 
под притисок. Зависно од содржината на јаглендиоксидот, 
пенливите вина можат да бидат полупенливи вина, пенли-
ви вина и силно пенливи вина. 

Под освежителни газирани безалкохолни пијачки, 
ароматизирани сирупи и пијачки што содржат алкохол, 
но не првеќе од 2%, од точка 2 на тар. број 4 од Тарифата, 
се подразбираат: 

1) пијачки добиени со мешање на овошни бази, цит-
рус бази или ароматизирани сирупи во вода или минерал-
на вода, со додаток на шеќер, органски киселини, ароми, 
бои и други адитиви и со евентуален додаток на јагленди-
оксид. Овие пијачки можат да содржат и алкохол (етанол), 
но не повеќе од 2%; 

2) вештачки освежителни пијачки од екстракти и 
есенции, добиени со мешање на растителни екстракти, ка-
ко и на природни есенции, вештачки есенции и комбини-
рани есенции со вода или минерална вода, со додаток на 
шеќер, дозволени органски киселини и други адитиви и со 
евентуален додаток на јаглен диоксид. Покрај другите, во 
овие пијачки спаѓаат и пијачките од типот „кола“, „битер“ 
и „тоник“, како и вештачките лимунади, клахерите и срод-
ните пијачки со сличен состав произведени од есенции. 
Овие пијачки можат да содржат и алкохол (етанол), но не 
повеќе од 2%. 

3) нискокалорични освежителни пијачки добиени со 
растворење во вода на еден или повеќе од следните состој-
ки: цитрус бази (лимони, портокали, мандарини, греј-
пфрути и нивни хибриди), овошни бази од континентални 
видови овошја (јагоди, малини, праски, шипинки и др.), 
ароматизирани сирупи од цитрус овошја и ароматизира-
ни сирупи од континентално овошје, шеќер (сахароза, ше-
ќерен сируп, глукоза и глукозен сируп, декстроза и фрук-
тоза), киселина (лимонска, јаболкова, винска или аскор-
бинска), природни ароми и природни емулзии, дозволени 
природни бои, натриумбензонат и аскорбински киселини 
и нивни соли, и со евентуално додавање на јаглен диоксид. 
Овие пијачки можат да содржат и алкохол (етанол), но не 
повеќе од 2%; 
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4) други пијачки без оглед на тоа дали се добиени од 
природни или од вештачки состојки или во комбинација 
на тие состојки, со додавање или без додавање на ароми, 
бои, киселини и други адитиви поединечно или во комби-
нација, со додавање или без додавање на јаглендиоксид, 
што содржат алкохол (етанол), но не повеќе од 2%. 

Не се сметаат како пијачки наведените во став 3 од 
овој член туку како основни производи на чијшто промет, 
согласно со член 36 од Законот не се плаќа данок на про-
мет на производи, природните овошни сокови и следните 
производи: 

1) пијачки добиени од овошје, зеленчук и шумски 
плодови и од нивните концентрати, со додаток на води и, 
евентуално, на јаглендиоксид; 

2) ферментирани освежителни пијачки од жито (боза 
и сл.) добиени со непотполна алкохолна ферментација на 
варен и изладен хидролизат на скроб, во кој се заостаната 
или дополнително создадени и придружните производи 
на ферментацијата, како што се: шеќери, органски кисели-
ни, слузести материи, алдехиди и др. За изработка на овие 
пијачки се користат пченкарно брашно и крупица, просо, 
трици и други скробни производи, жито, пекарски квасец, 
сахароза односно шеќерен сируп и лимонска кислеина. 
Содржината на алкохолот (етанол) во овие пијачки не 
смее да премине 0,6% од нето количеството на произво-
дот; 

3) ферментирани освежителни пијачки од слад (квас, 
тут-гут и сл.) добиени со непотполна млечно-алкохолна 
ферментација на следниот екстракт, настанат од просте-
но исушено и сахаризирано зрно од жито, односно слад од 
јачмен и 'рж со придружните ароматски и екстрактивни 
материи. За изработка на овие производи се користат слад 
од жито, сахароза, шеќерен сируп, малтоза, квасец и кара-
мел. Содржината на алкохолот во овие производи не смее 
да премине 0,5% од нето-количеството на производот. 

Во други алкохолни пијачики од точка 6 на тар. број 
4 од Тарифата спаѓаат, покрај другото: 

1) десертни вина што се добиени со алкохолно ври-
ење од презреано или превенато грозје од благородна ви-
нова лоза со додаток на шеќер. Во десертни вина спаѓаат 
и печени десертни вина кои се добиваат со алкохолно ври-
ење на заварена (згусната) шира со додаток на шеќер; 

2) ликерски вина што се добиени од згусната и за-
блажена шира со додаток на вински дестилат, на пример: 
„мистеле", „косовски божур“, „црни опленачки бисер“, 
„Диоклецијанова суза“, „нектар“, и сл.; 

3) ароматизирани вина што се добиени од природни 
или од специјални вина со додаток на миризливи растени-
ја, како, на пример, разни вермути, „карловачки бермет" и 
слични вина; 

4) десертни пијачки што се пуштаат во промет под 
називите како што се : „рибизла-десерт", „шери-десерт" и 
сл. и што според прописите се сметаат како десертни пи-
јачки; 

5) ликери и други алкохолни пијачки што според про-
писите со кои се регулира нивното производство и квали-
тет, се сметаат како ликер и; 

6) жестоки алкохолни пијачки што се пуштаат во про-
мет под назив: вотка, рум, виски, џин, коњак и слично, без 
оглед на тоа дали се декларирани како природни или како 
вештаки пијачки. 

Производителските организации на здружен труд и 
трговските организации на здружен труд што ги продава-
ат производите од тар. број 4 на Тарифата на начинот оп-
ределен во член 37 став 2 точка 5 од Законот, можат тие 
производи да ги продаваат, согласно со член 37 став 1 точ-

ка 5 од Законот, без пресметување и плаќање на данокот 
на промет на производи (основен и посебен) само на оние 
самостојни угостителски и трговски дуќани од член 13 на 
овој правилник што при набавката на тие производи со 
писмена порачка му поднесуваат на увид на продавачот 
одобрение од надлежниот орган за вршење на угостител-
ска дејност односно за промет на тие производи. Тие про-
давачи испоставуваат фактури за секоја таква продажба, 
без оглед на тоа дали е извршена од складот, транзитно 
или на друг начин, и копии од тие фактури доставуваат, во 
рок од 3 дена од денот на продажбата до органот над-
лежен за приходи на општината во која е издадено тоа 
одобрение. Купувачите плаќаат и основен и посебен данок 
на промет ако тие производи ги употребат за сопствена 
крајна потрошувачка односно ако им ги продаваат непос-
редно на крајните потрошувачи, и тоа на начинот и во ро-
ковите определени со прописот од член 24 став 10 на Зако-
нот. Одредбите на овој став се однесуват и на индивидуал-
ните занаетчии-производители на производите од тар. 
број 4 на Тарифата ако таквите производи им ги продава-
ат на самостојните угостителски и трговски дуќани. 

Како даночен обврзник во прометот на производите 
од тар. број 4 на Тарифата се смета, согласно со член 12 
став 1 од Законот и граѓанинот-индивидуален производи-
тел или друг граѓанин што тие производи им ги продава 
на крајните потрошувачи. 

17. Плаќање на данокот на промет на производите од тар. 
број 5 на Тарифата 

Член 22 
Купувачот на алкохол - корисник на општествени 

средства води, согласно со член 10 од Законот и точка 6 од 
забелешката кон тар. број 5 на Тарифата, посебна книга по 
количествата изразени во хектолитарски степени, по вред-
носта и цената, за набавката, движењето и потрошокот на 
алкохолот што е набавен без плаќање на данокот на про-
мет на производи односно на алкохолот набавен за ната-
мошна продажба или за потребите од точ. 1 и 2 на тар. 
број 5 од Тарифата. Книгата, мора да биде пред употреба-
та прошиена и заверена со печат на надлежната служба за 
општествено книговодство. Од купувачот кој не води или 
кој неточно илц неуредно ја води таа книга ќе се наплату-
ва данок на сите набавени количества на алкохол според 
стапката од точка 3 на тар. број 5 од Тарифата (точка 6 од 
забелешката кон тар. број 5). 

Алкохолот (етанол) за целите од точ. 1 и 2 на наиме-
нувањето од тар. број 5 на Тарифата може да се набавува 
под условите од член 6 на Законот и постапките од точ. 1 и 
2 на тој тар. број, односно со ослободување од плаќање да-
нок на промет на производи, само непосредно од произво-
дителот односно од увозникот на алкохол. Под произво-
дител на алкохол се подразбира и основната организација 
на здружен труд во составот на производителот на алко-
хол што врши промет на алкохол што го произвел произ-
водителот во чиј е состав. Продавачот на алкохол ис-
кажува во фактурата за продажба, врз основа на писмена-
та порачка и писмената изјава на купувачот, за кои цели 
алкохолот е продаден. 

Под купувачи кои, согласно со точка 3 од забелешка-
та кон тар. број 5 на Тарифата можат да набавуваат алко-
хол (етанол) за производство на алкохолни пијачки со ко-
ристење на пропишаните даночни олесненија се подразби-
раат и организациите на здружен труд што се регистрира-
ни за производство на вештачка ракија, вештачки вина и 
други жестоки алкохолни пијачки (подгрупа 013119 од 
Единствената класификација на дејностите). 

Производителските организации на здружен труд од 
точка 3 став 2 на забелешката кон тар. број 5 од Тарифата, 
можат под условите од таа одредба, да набавуваат алко-



Страна 978 - Број 31 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 28 јуни 1985 

хол (етанол) и денатуриран алкохол за гориво без плаќање 
данок на промет на производи. Тие организации наведува-
ат во писмената изјава што му ја даваат на продавачот -
даночен обврзник, за кој вид на производство набавуваат 
алкохол како репродукционен материјал, без плаќање да-
нок на промет на производи. 

Производителите и увозниците можат алкохолот 
(етанол) наменет за натамошна продажба да го продаваат 
без пресметување на данокот на промет на производи ис-
клучиво на трговските организации на здружен труд, вклу-
чувајќи ги и аптеките, врз основа на нивните писмени по-
рачки и писмени изјави дека алкохолот го набавуваат за 
вршење на промет на начинот определен во член 37 точка 
5 став 1 од Законот. 

На алкохолот што производителските и други орга-
низации на здружен труд го набавуваат за пулпирње на 
овошја кое не се извезува се пресметува и се плаќа данок 
на промет на производите според точка 1 на тар. број 5 од 
Тарифата. 

Организација на здружен труд која извезува пулпира-
но овошје може, во смилса на член 36 став 1 точка 2 од За-
конот, да набавува од продавачот од став 2 на овој член, 
под условите од член 6 став 4 на Законот, алкохол (ета-
нол) за пулпирање на овошје без плаќање данок на промет 
на производи. Во писмената изјава што му ја поднесува на 
продавачот на алкохол, ,трговската организација на 
здружен труд наведува дали пулпираното овошје за кое го 
набавува алкохолот без плаќање данок на промет на про-
изводи, ќе го извезе сама или извозот за нејзина сметка ќе 
го изврши друга организација на здружен труд. За така на-
бавените и употребени количини на алкохол купувачот во-
ди евиденција во посебната книга од став 1 на овој член и 
обезбедува царинска документација за извршениот извоз. 
На алкохолот содржан во алкохолизираниот сок што ќе 
преостане по издвојувањето на пулпираното овошје што е 
извезено се пресметува и се плаќа данок на промет на про-
изводи според точка 1 на тар. број 5 од Тарифата. 

Под денатуриран алкохол за гориво, на чиј промет се 
плаќа данок според точка 4 на тар. број 5 од Тарифата, се 
подразбира алкохол (етанол) кој пред пуштањето во про-
мет е денатуриран со средство што се состои од суров ме-
тилалкохол (метанол) и дрвено масло во волуменски сраз-
мер 8:0,5 (на осум литри метилалкохол доаѓаат до 0,5 лит-
ри дрвно масло). Метилалкохолот и дрвното масло мора-
ат претходно да се измешаат и таа мешаница во количина 
од 4 kg се додава на секои 100 hi0 алкохол што се денату-
рира. За денатурирање и продажба на алкохол за гориво 
производителот води посебна книга. 

Посебна евиденција, согласно со точка 5 од забелеш-
ката кон тар. број 5 на Тарифата, се води во поврзана кни-
га која мора, пред какво и да е запишување, да ја завери 
надлежната служба за општествено книговодство. Во таа 
евиденција задолжително се обезбедуваат следните пода-
тоци: 

1) за залихите на алкохол на почетокот на годината и 
за количините на произведениот, увезениот односно наба-
вениот алкохол во текот на годината, изразени во хекто-
литарски степени, со повикување на називот, бројот и да-
тумот на темелницата (документ што служи како доказ за 
извршениот прием); 

2) за количините алкохол, изразени во хектолитарски 
степени продадени или на друг начин отуѓени или иско-
ристени за сопствени потреби, што се искажуваат во по-
себни колони: 

- број, датум и назив на темелницата (фактура или 
друг документ со кој се правдаат издадените количини); 

- назив и седиште на купувачот односно на корисни-
кот; 

- број и датум на писмената изјава на купувачот од-
носно на корисникот за намената за која го набавува алко-
холот; 

- продажна цена без данок на промет; 
- продажна цена со данок на промет; 

- основа за даночно ослободување односно соодвет-
ни одредби на наименувањето од тар. број 5 на Тарифата; 

3) за залихите на алкохол изразени во хектолитарски 
степени на крајот на годината. 

Посебната книга што купувачите на алкохол ја водат 
во смисла на став 1 од овој член мора да содржи: 

1) податоци за набавката (влезот) на алкохолот: 
- повикување на бројот, датумот и називот на темел-

ницата (фактура на добавувачот и сл.); 
- назив и седиште на набавувачот; 
- број и датум на приемницата; 
- број и датум на писмената изјава врз основа на која 

е определен даночниот третман; 
- количина на алкохолот изразена во хектолитарски 

степени; 
- цена по хектолитарски степен на алкохолот (без да-

нок џ со данок); 
- вредност на набавената количина на алкохол; 
2) податоци за потрошокот (излезот) на алкохолот; 
а) за производство: 
- требување - број и датум, назив на корисникот; 
- количина во хектолитарски степени; 
- ознака на целта за која алкохолот е употребен; 
б) за продажба: 
- фактура - број и датум; 
- број и датум на писмената изјава на купувачот; 
- назив и седиште на купувачот; 
- количина во хектолитарски степени; 
- цена по хектолитарски степен на алкохол (без данок 

и со данок); 
- вредност на продадените количини. 

18. Плаќање на данокот на промет на производите од тар. 
број 6 на Тарифата 

Член 23 
На прометот на резервни делови за патнички автомо-

били се плаќа основен данок на промет на производи спо-
ред тар. броеви и стапките по кои на тие производи се пла-
ќа данок според наименувањето на соодветниот тар. број 
од Тарифата. На прометот на нови надворешни и внат-
решни гуми за патнички автомобили се плаќа основен да-
нок на промет на производи според стапката за производи 
од тар. број 1 на Тарифата. 

19. Плаќање на данокот на промет на производите од тар. 
број 7 на Тарифата 

Член 24 
Производителот, увозникот односно продавачот кој 

производите од тар. број 7 на Тарифата им ги продава на 
трговски организации на здружен труд заради натамошна 
продажба, на фактурата за продажба на хартија за цигари 
што ја продава несечена или сечена (точка 2 алинеја 2 од 
тар. opoj 7 на Тарифата) става клаузула дека продава хар-
тија за цигари (а не пелир-хартија и сл.), како и дека дано-
кот на промет на производи се пресметува по стапка од 
-623% на даночната основица утврдена според чл. 16 и 17 
на Законот (член 15 став 1 од Законот). 

20. Плаќање на данокот на промет на производите од тар. 
број 8 на Тарифата 

Член 25 
Под козметички, парфимериски и тоалетни произво-

ди од точка 1 на тар. број 8 од Тарифата се подразбираат: 
парфеми, колонска вода и сл.; кремови, млеко, лосиони и 
други производи за нега на кожата; ружеви за усни, шмин-
ка, пудери и други препарати за маски, лакови за нокти, 
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пасти за нокти, препарати за полирање нокти, растворачи 
на лак за нокти и сл.; масло, вода и помади за коса; препа-
рати за ондулација за коса, бојосување на коса, одбојосу-
вање на коса; фиксатори и други препарати за коса; кре-
мови и моливи за трепки и други слични производи; пре-
парати за отстранување влакна; препарати за отстранува-
ње непријатни мириси (дезодоранси и др.); кремови за но-
зе и други слични производи. 

Како производи од став 1 на овој член не се сметаат: 
сапуни од сите видови (во цврста, полуцврста или течна 
состојба, или во прав); освежувачки и хигиенски шамивчи-
ња; капки за очи; заштитни кремови за раце; средства за 
вадење мозоли, средства против реума; шампони за коса; 
сапуни, кремови и пени за бричење од сите видови; пасти 
и прашоци за заби и лосиони за уста; пудра, кремови и 
масло и млеко за нега на деца; пенливи купки за деце и за-
штитни препарати за нозе; 

Под природни крзна на кои се плаќа основен данок 
на промет на производи според тар. број 8 од Тарифата се 
подразбираат крзната од: ангорска коза, дабар, видра, ди-
ва мачка, крт, верверица, леопард, јагуар, пантер, хиена, 
шакал, ирвас, куна, нутрија, мали американски мечки, кен-
гур, опозум, бизам, мрзливец, мајмун, сребрена, сина, пла-
танска, црна, сива и бела лисица, астраган, перзијанер, 
чинчила, хермелин, скунса, како и рисови крзна, самурови-
на, вомбат, балабај крзна и други крзна од дивеч (див за-
јак, волк, лисица, јазовец и др.). Не се смета како природ-
но крзно од тар. број 8 на Тарифата кожа со крзно и длака 
од домашни животни (питом зајак, коза, коњ, магаре, теле 
и др.) бидејќи тие производи спаѓаат во производите од 
тар. број 11 став 1 точка 16 на Тарифата. 

21. Плаќање на данокот на промет на производите од тар. 
број 9 на Тарифата 

Член 26 
Под природни скапоцени камења од точка 4 на тар. 

број 9 од Тарифата се подразбираат: дијамант, корунд со 
своите вариетети (рубин, сафир, источњачки смарагд, аме-
тист, аквамарин, хризонит, хијасинт, источњачки топаз), 
спинел (рубин-спинел, балос-спинел-рубин, син спинел-са-
фир и црн спинел), берил (смарагд, аквамарин, златен бе-
рил и морганит), хризоберил. 

Под природен бисер од точка 4 на тар. број 9 од Та-
рифата се подразбира вистински природен бисер кој е про-
извод од бисерни остриги или школки добиен по приро-
ден пат. Култивираниот бисер кој е производ од тие меко-
телци настанал со уфрлување на зрнца од седеф, во поглед 
на данокот на промет, се смета како украсна стока од тар.' 
број 9 на Тарифата. 

Под полускапоцени камења што се пуштат самостој-
но во промет како необработени односно како неподготве-
ни украсни стоки и на кои се плаќа данок на промет спо-
ред тар. број 1 од Тарифата се подразбираат: 

1) опал (благороден опал, огнен, обичен и полу опал, 
хидрофан, кашалонг), циркон, хиацинтин, топаз, хризолит 
и оливин; 

2) гранати (гросулар, црн меланит, пироп, чешки гра-
нат, аламан, алмандин, аперсартин, топазолит, уваровит 
и др.), турмалин, тиркиз, везувијан; 

3) фелдспати (амазонски камен, жолт ортоклас, сон-
чев камен, месечев камен, лабрадор и др.), кварц (горски 
кристал, саѓавец, аметист, розикав кварц, цитрин, чешки 
топаз, авантурин, мачкино око, тигрово око, јаспис и др.), 
ортоклас и глиненец (презирен месечев камен, зелен ама-
зонец и др^ 

22. Плаќање на данокот на промет на производите од тар. 
број 10 на Тарифата 

Член 27 
Данок на промет според тар. број 10 од Тарифата се 

плаќа на предмети изработени од брусено и небрусено 
кристално (оловно) стакло, боено или небоено, вклучува-
јќи и садови за јадење и сл. (чаши, шишиња, одделно или 
во сервиси, сетови итн.). 

Како производи изработени од брусено или небрусе-
но кристално (оловно) стакло се сметаат предмети изра-
ботени од калиумово стакло (оловно стакло) кое содржи 
околу 19% и повеќе оксид на олово, предмети изработени 
од калиум-калциумово стакло („чешки кристал“) и пред-
мети изработени од брусено „штрас стакло“ кое содржи 
50% до 55% оксид на олово. 

23. Плаќање на данокот на промет на производите од тар. 
број 11 на Тарифата 

Член 28 
Под градежна столарија од точка 3 на тар. број 11 од 

Тарифата се сметаат и: обработени ламперии со перо, 
жлеб или врезови, жлебени, составени на „ластовичина 
опашка“ и сл., паркет, врати, прозори, капаци и други 
слични производи без оглед на тоа од кој материјал се из-
работени. 

Под мебел од точка 4 на тар. број 11 од Тарифата се 
подразбираат без оглед на тоа од кој материјал се израбо-
тени и: ормани од сите видови, кревети од сите видови, ка-
учи, отомани, маси од сите видови, столови од сите видо-
ви, клупи, потпирачи, фотељи и полуфотељи од сите видо-
ви, креденци л витрини од сите видови, тезги (пултови), 
полици (сталажи), корнизи, лежалки, закачалки за облека 
(ѕидни и стоечки), друг мебел (луксузни соби, трпезарии и 
спални соби и др.), влошки со федери („јоги душеци“ и 
сл.), маски за радијатори, рекреативни столови и скали, 
шалтери и друг мебел во банки, пошти, органи на управа-
та и др. 

Под украсен камен, мермер и производи од мермер и 
гранит од точка 19 на тар. број 11 од Тарифата се подра-
зибраат производите од тар. број 25.15, 25.16, 25.17, 68.01, 
68.02 и 68.03 од Царинската тарифа што се користат како 
градежен материјал, вклучувајќи ги и производите за изра-
ботка на споменици и спомен-плочи. 

24. Плаќање на данокот на промет на производите од тар. 
број 12 на Тарифата 

Член 29 
Учеството на одделни материјали во производите од 

тар. број 12 точка 1 алинеја 1 на Тарифата, во поглед на 
видот, финоста и процентот на содржината, се утврдува 
според соодветните југословенски стандарди за односните 
материјали. Учеството на тие материјали во теписи, душе-
ци, јоргани и перници се утврдува спорд флор-основата 
односно според лицето на тепихот, јорганот, душекот и 
перниците. 

Под други текстилни производи од тар. број 12 став 1 
алинеја 1 на Тарифата се подразбираат: готови стоки из-
работени од текстил или претежно текстилни материјали, 
текстилни предива и конец, тил, тантели, ленти, везови и 
други позамантериски стоки; специјални текстилни тка-
енини (филцеви, Превлечени или импрегнирани ткаенини, 
вклучувајќи и еластични ткаенини и еластична позаманте-
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рија); јажиња, кабли и ортоми од текстилни материјали и 
изработки од тие материјали (рибарски мрежи и други 
мрежеста изработки од јажарија); тулци за шапки; вата и 
предмети од газа, завои, фитили од текстилни влакна, тка-
енини и други текстилни предмети за техничка употреба; 
цевки за пумпи и слични цевки од текстилни материјали, 
ремења за транспортери и трансмисии од текстилни мате-
ријали и други производи од текстилни материјали (вре-
ќи, кеси, циради, шатори, платнени покриви, едра и други 
стоки од церади); ќебиња и патнички покривки; креветска 
рубелина и други предмети за преслекување, вклучувајќи 
и трпезни чаршави и салвети; јоргани, душеци (освен ду-
шеци и влошки со федери за постели и каучи), перници и 
сл.; пешкири, завеси, драперии, покривачи за кревети и со-
фи и други текстилни предмети за домаќинство, ткаенини 
за чадори и сонцобрани; пневматички текстилни перници, 
мрежи за купување, знамиња, освен оние од член 36 став 1 
точка 44 на Законот и сл.; покривки за под (теписи, кили-
ми и простирки); таписерии; облеки и рубелина од тек-
стилни такенини, од плетени и преплетени ткаенини; при-
бор за облека од текстилни ткаенини, од плетени и пре-
плетени ткаенини; шамивчиња, шалови, шамии, велови, 
кравата, околувратници, манжети, тантелени набори, 
стезници, нараменици, подврзници, нараквици, чорапи, 
сокни и сл.; капи и шапки и други текстилни производи. 

Како даночни обврзници во прометот на лекови од 
точка 3 тар. број 12 на Тарифата се сметаат организации 
на здружен труд (аптеки, дрогерии и др.) што им продава-
ат лекови на крајните потрошувачи без оглед на тоа дали 
работаат смостојно или во рамките на медицински центри 
или други здравствени организации на здружен труд. Тие 
организации набавуваат, под условите и на начинот опре-
делен во член 6 став 1 точка 1 од Законот, без плаќање ос-
новен данок на промет на производи, лекови што ќе им ги 
продаваат непосредно на крајните потрошувачи (граѓани 
и др.). 

25. Плаќање на данокот на промет на производите од тар. 
број 13 на Тарифата 

Член 30 
Под јужно овошје од точка 1 тар. број 13 на Тарифата 

на чиј промет се плаќа данок според тој тарифен број се 
подразбира овошје од тар. број 08.01 на Царинската тари-
фа (урми, банани, кокосов орев, бразилски орев, акажу-
-орев, ананас, авока, манго, гуава и мангуста) и овошје од 
тар. број 08.02 на Царинската тарифа (портокали, манда-
рин^ тангирски портокали, садсумас портокали, клемен-
тини и други хибриди на цитрус, грејпфрут, лимета и дру-
ги агруми, освен лимон на чиј промет не се плаќа данок). 

Под сокови и сирупи од точка 1 на тар. број 13 на Та-
рифата се сметаат и мешаници (коктели) на овошни соко-
ви што претежно содржат сокови од јужно овошје од таа 
одредба. 

Ако производителот односно увозникот пушта во 
промет како посебен производ мешаница од мелено кафе 
и кавовина, или друг сличен производ, на пакувањето го 
означува посебно процентот на меленото кафе а посебно 
процентот на кавовината или друг сличен производ во 
вкупната количина на мешаницата, како и во фактурата 
по која и го продава така изработениот производ на 
трговската организација на здружен труд која тој произ-
вод ќе им го продава непосредно на крајните потрошува-
чи. На продажбата на тој производ на потротувачите 
трговската организација на здружен труд го пресметува 
на вредноста на мелено кафе основниот данок на промет 
на производи според стапката од точка 2 на тар. број 13 на 
Тарифата, а на вредноста на другиот производ во мешани-
цата - според стапката по која данокот се плаќа на проме-
тот на тој производ односно без данок ако на прометот на 
тој производ е воведено даночно ослободување. Ако про-
изводителот односно увозникот не постапи во смисла на 

овој став, во фактурата за продажба на таа мешаница ја 
искажува нејзината вкупна вредност што влегува во да-
ночната основица на која купувачот - трговска организа-
ција на здружен труд го пресметува основниот данок на 
промет на производи со примена на даночната стапка од 
точка 2 тар. број 13 на Тарифата. 

26. Плаќање на данокот на промет на производите од тар. 
број 14 на Тарифата 

Член 31 
Под производи од шеќер од тар. број 14 на Тарифата 

(тар. број 17.04 на Царинската тарифа) се подразбираат: 
тврди бонбони, тврди полнети бонбони, свилени бонбони, 
свилени полнети бонбони, драже-бонбони, карамели, 
желе-производи, фондан-бонбони, гумени бонбони, гуми 
за џвакање, шеќерни фигури, компримати и пастили, лак-
риц-бонбони, пенливи производи, персипан-производи, 
ликерни бонбони, .марципан-производи, нугат-производи, 
грилијаж-производи и крокант-производи што се третира-
ат како бонбони; локум; таан-алва, четен-алва, бела-алва; 
екстракти од сладок корен и др. 

Под сол (NaCl) од тар. број 14 на Тарифата (тар. број 
25.01 на Царинската тарифа) се подразбира: сол наменета 
за човечка исхрана: денатурирана сол за исхрана на 
животни и сол за други цели, освен сол на која се плаќа да-
нок според тар. број 1 од Тарифата. 

Под чоколада и други преработки за храна што 
содржат какао од тар. број 14 на Тарифата (тар. број 18.06 
на Царинската тарифа) се подразбираат чоколада (полу-
течни т.е. во форма на паста, полнета чоколада, чоколад-
ни бонбони, чоколаден десерт, какао во прав со шеќер и 
други слични производи што содржат какао). Производи-
те од тар. број 19.08 на Царинската тарифа (слатки, бис-
квити, кекс и сл. и со додаток на какао) спаѓаат во произ-
водите од член 36 став 1 точка 4 од Законот на чиј промет 
не се плаќа данок на промет на производи. 

III. ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАНОК НА 
ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 

Член 32 
Под факултативно ослободување од плаќање данок 

на промет на производи се подразбира ослободување кое е 
врзано за исполнување на определени услови, за набавка 
на опрема што служи како основно средство на корисни-
ците на општествени средства, за набавка на материјали 
за репродукција што ги набавуваат производствените ор-
ганизации на здружен труд заради користење во процесот 
на производството, за набавка на производи наменети за 
продажба и др. За факултативно ослободување од плаќа-
ње данок на промет на производи мораат во прометот да 
бидат исполнети условите пропишани со закон. 

Во порачката купувачот наведува (изјавува) кои про-
изводи од таа порачка ги набавува со факултативно осло-
бодување од плаќање данок на промет на производи. 

Ако купувачот дава писмена изјава како посебен при-
лог кон порачката во таа изјава ги наведува видот и коли-
чината на производите од порачката што ги набавува со 
факултативно ослободување од плаќање данок на промет 
на производи. 

Ако купувачот набавува производи со факултативно 
ослободување од плаќање данок на промет на производи 
по договор за сукцесивно снабдување, во посебната одред-
ба на тој договор се наведуваат видот, количината и вред-
носта на тие производи, како и динамиката на нивната ис-
порака. Во писмената изјава што купувачот му ја дава на 
добавувачот при првата испорака на производите по тој 
договор, се повикува на одредбата од договорот што се 
однесува на даночното ослободување. За испорака што ги 
надминува договорените видови и количини на тие произ-
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води, купувачот му поднесува на продавачот посебна по-
рачка и посебна писмена изјава. 

Писмената порачка и писмената изјава со книговод-
ствени и даночни исправи чии копии купувачот ги одлага 
во својата книговодствена документација. 

Под облигаторно ослободување од плаќање данок ла 
промет на производи се подразбира такво ослободував .е 
кое му овозможува на купувачот (корисникот на општес-
твени средства, граѓанинот и граѓанското правно лице) 
тие производи да ги набавува без плаќање данок на про-
мет на производи и без поднесуање на писмена изјава од 
член 6 на Законот или исполнување на други услови. 

1. Ослободување од плаќање на данокот на промет на реп-
родукционен материјал 

Член 33 
Производителски организации на здружен труд, про-

изводителски договорни организации на здружен труд, 
производствени погони и производствени работни едини-
ци, предвидени со статутот односно со друг општ акт, 
што се во состав на непроизводствени организации на 
здружен труд или други корисници на општествени сред-
ства, што се регистрирани односно евидентирани кај над-
лежниот стопански суд за вршење на стопанска дејност, 
како и научноистражувачки институти или заводи што 
имаат лаборатории, експериментални работилници или 
погони за унапредување на производството (член 6 ст. 2 и 
3 на Законот) можат да набавуваат репродукционен мате-
ријал без плаќање данок на промет на производи (основен 
и посебен) под условите и на начинот определен во чл. 6 и 
8 на Законот. 

Под производствени погони односно производствени 
работни единици од член 6 став 3 на Законот се подразби-
раат и производствени единици (печатници, градежни по-
гони и други производствени погони и единици) во состав 
на воени единици или други организациони единици на Ју-
гословенската народна армија за кои во книговодството 
се обезбедени податоци за набавката, движењето и потро-
шокот на репродукциониот материјал и на готовите про-
изводи. 

Под репродукционен материјал се смета и амба-
лажата: палети, жици, канали, манила, рафија, лепливи 
ленти, пакхартија, етикети, налепница вињета, упатства 
за употреба на производи, писмена гаранција и слични 
производи што се лепат или прицврстуваат на финалниот 
производ, односно што се ставаат во амбалажата, како и 
полиетиленски платна што се користат во земјоделството 
и средства за сушење на тутун што им се даваат на инди-
видуални производители што произведуваат тутун во коо-
перација со задружни или други организации на здружен 
труд. 

Како репродукционен материјал се сметаат и произ-
водите што како помошен или потрошен материјал се ко-
ристат во производство или што служат за ситни поправ-
ки, одржување и чистење на опрема и на производствени 
простории (сапун, детергенти, крпи, волна за чистење -
пуцвол, метли, четки и сл.). 

При набавка на индустриски и други отпадоци (крпи 
и други текстилни отпадоци, старо железо, стакло, отпад-
на хартија, картон, лепенка и др.) од граѓанин, граѓанско 
правно лице, општествена организација, здружение на 
граѓани и сл. исклучиво за потребите на сопственото про-
изводство без плаќање основен и посебен данок на промет 
на производи, производителската организација на 
здружен труд ги внесува во налогот за исплата на догово-
рената цена податоците за видот, количината и вредноста 
на набавените отпадоци и клаузулата дека е во прашање 
прометот од член 6 став 7 на Законот што е ослободен од 
плаќање данок на промет на производи. Производителска-
та организација на здружен труд води евиденција за купе-
ните количини и за видовите на таквите отпадоци и за ни-
вното движење и трошење (член 10 од Законот). 

Одредбите од став 5 на овој член не се однесуваат на 
корисници на општествени средства што за сопствено 
производство или потрошувачка купуваат од граѓанин, 
граѓанско правно лице, општествена организација, 
здружение на граѓанин и сл. нивни употребувани предме-
ти, како и кога тие предмети ги набавува производителска 
организација на здружен труд како репродукционен мате-
ријал. На таквиот промет основниот данок на промет на 
производи го пресметува и плаќа даночниот обврзник 
( т е н 13 став 2 од Законот). 

Член 34 
Купувачите од член 35 на овој правилник при набав-

ката, пред испоставувањето на фактурата за продажба од-
носно пред испораката на репродукциониот материјал ако 
се тој испорачува пред издавањето на фактурата, му ја 
поднесуваат на продавачот односно на царинарницата 
(ако тој материјал се увезува) пропишаната писмена изја-
ва. Ако купувачите од овој став увезуваат репродукционен 
материјал преку надворешнотрговски организации на 
здружен труд и поднесуваат писмена изјава на царинарни-
цата преку тие организации. 

Царинарницата ја приклучува писмената изјава кон 
другите исправи за царинење како доказ дека на увезениот 
материјал не е пресметан данокот. 

Писмената изјава мора да биде изречна, потполна и 
уредна и мора да ги содржи податоците пропишани во 
член 6 став 4 од Законот и да ги исполнува условите што 
се предвидени за книговодствен документ. Ако писмената 
изјава не ги исполнува тие услови не се смета како изјава 
во смисла на член 6 од Законот и на овој член. 

Продавачите на репродукционен материјал не можат 
да му ги продадат производите на купувачот вез пресмету-
вање на пропишаниот данок на промет на производи, ако 
од одредбите на Законот или Тарифата очигледно произ-
легува дека тие производи не се сметаат како репродукци-
онен материјал изземен од плаќање данок на промет на 
производи или дека тие производи го немаат тој карактер, 
без оглед на тоа што купувачот дал писмена изјава со по-
викување на чл. 6 и 8 од Законот. 

Купувачите од овој член водат, во см“исла на член 10 
став 1 од Законот, стоковна (материјална) книговодствена 
или вонкниговодствена евиденција за количините и видо-
вите на репродукциониот материјал набавен без плаќање 
данок на промет на производи или на чија набавка тој да-
нок е платен по пониска стапка, како и за движењето и 
трошењето на тие производи. 

Член 35 
Продажба на репродукционен материјал може да се 

изврши без пресметување данок на промет на производи и 
од деловната единица која за производите што ги продава 
се задолжува по цените со пресметаниот данок на промет 
на производи, ако даночниот обврзник организирал од 
тие единици да се врши и промет според одредбите на 
член 6 и член 37 точка 5 став 1 од Законот. Даночниот об-
врзник таквиот промет и го пријавува на надлежната 
служба за општествено книговодство и за таквиот промет 
ги обезбедува пропишаните евиденции. Кога ќе изврши 
продажба на репродукциониот материјал од таква делов-
на единица, продавачот од продажната цена на тој мате-
ријал претходно ќе го одбие основниот и посебниот данок 
на промет на производи со примена на збирната пресме-
тана даночна стапка (на пример: ако во продажната цена 
на репродукциониот материјал од 10.000 динари е 
содржан основниот данок на промет на производи по 
стапка од 17,4%, посебниот републички данок на промет 
на производи по стапка од 6,5%, посебниот општински да-
нок на промет на производи по стапка од 6%, вкупно 
29,9%, збирната пресметана даночна стапка на сите дано-
ци изнесува 

29,9 х 100 ^ 2990 
100 Н- 29,9 129,9 - 23,02% 
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Со примената на оваа стапка врз продажната цена на реп-
родукционен материјал од 10.000 динари се добива изно-
сот на сите даноци на промет на производи што се 
содржани во неа т.е. износ од 2.302 динари што се одбива 
од продажната цена по која деловната единица се за-
должува и на купувачот во фактурата му се засметува за 
продадениот репродукционен материјал само износот од 
7.69? динари. Продавачот ја искажува во фактурата про-
даж.ната цена на репродукциониот материјал без данок на 
промет на производи, со клаузула дека тој материјал е 
продаден без засметување на данокот на промет на произ-
води врз основа на писмената порачка и писмената изјава 
на купувачот, со повикување на нејзиниот број и датум, и 
во посебен прилог што го одлага со копијата на фактурата 
во својата книговодствена документација ја прикажува це-
лата постапка на исклучувањето на данокот од продажна-
та цена, износот на тие даноци што се одбиваат, како и не-
то-цената без данокот на промет што се наплатува од ку-
пувачот. 

Член 36 
Ако производителските организации на здружен труд 

- купувачи од член 37 на овој правилник продаваат репро-
дукционен материјал што го набавиле без плаќање данок 
на промет на производи односно со плаќање данок по по-
ниски стапки, или делумно го користат за други цели, при 
продажбата односно при преземањето на тој материјал, 
на купувачите кои немаат право да го набавуваат без плаќ-
ање данок на промет на производи за трошење во други 
ненаменски цели данокот на промет на производи им го 
пресметуваат според пропишаните даночни стапки и како 
доказ за пресметаниот и уплатениот данок прилагаат еви-
денција за употребата на тој материјал. Во тој случај да-
нокот на промет на производи се плаќа во рок од 10 дена v 

од денот на продажбата на репродукциониот материјал. 
Ако репродукционен материјал купува друга произ-

водителска организација на здружен труд, тој материјал 
може да А се продаде без пресметување на данокот на про-
мет на производи под условите од чл. 6 и 8 на Законот. 

Репродукционен материјал што се користи во градежниш-
твото 

Член 37 
Под организации на здружен труд од областа на гра-

дежништво и градежното занаетчиство од член 6 став 2 на 
Законот се подразбираат организациите на здружен труд 
што се регистрирани и што вршат: 

1) работи на градење во високоградбата; во ниског-
радбата и одржување на патишта, вклучувајќи и одржува-
ње на пловните патишта; во хидроградбата; 

2) работи на монтажа; 
3) работи на завршните работи во градежништвото: 

ѕидарски, молерско-фарбарски, фасадерски, градежно-ли-
марски, браварски, стаклорезачки, поплочување, асфалти-
рана, покривање на покриви, работи на внатрешни инста-
лации за водовод, канализација, електрика, гас, пареа и 
др.; 

4) инвестициони работи во сопствена режија. 
Репродукциониот материјал што организациите на 

здружен труд од областа на градежништвото и градежно-
то занаетчиство го набавуваат под пропишаните услови 
без плаќање данок на промет на производи, можат да го 
употребат без пресметување данок на промет на произво-
ди за сите работи на изградба, реконструкција, адаптаци-
ја, поправки, како и за редовно и инвестиционо одржување 
на градежните објекти, без оглед на тоа дали тие објекти 
се наоѓаат во општествена сопственост или во сопстве-
ност на граѓани или граѓански правни лица. 

Ако комуналните организации на здружен труд се ре-
гистрирани за вршење на градежни работи на нискоградба 
(изградба и одржување на улици, водоводна или канализа-
циона односно гасна мрежа и сл.) а покрај тие работи 

вршат и услужни дејности (на пример: одржување на пар-
кови, изнесување на ѓубре, чистење на облека, перење на 
рубелина и др.) за вршење на градежни работи можат да 
набавуваат репродукциони материјали без плаќање данок 
на промет под условите од чл. 6 и 8 на Законот. За вршење 
на услужни дејности може да се користи само репродукци-
онен материјал на чиј промет е платен данок на промет на 
производи. Ако тие организации покрај градежна вршат и 
други производствени дејности, за вршење на тие други 
производствени дејности можат да набавуваат репродук-
ционен материјал без плаќање данок на промет на произ-
води само ако имаат основано и регистрирано односно 
евидентирано кај надлежниот стопански суд посебен про-
изводствен погон или посебна производствена работна 
единица за вршење на таа дејност. 

Производителските организации на здружен труд и 
организациите на здружен труд од производственото зана-
етчиство, кои од неоданочен репродукционен материјал 
произведуваат градежна столарија односно други произ-
води што се вградуваат во градежни објекти, можат тие 
производи да ги вградуваат без пресметување и плаќање 
данок на промет на производи. 

Инвестициони работи во сопствена режија 

Член 38 
Ако инвеститор - корисник на општествени средства 

надвор од областа на градежништвото има основано и ре-
гистрирано односно евидентирано кај надлежниот стопан-
ски суд градежен погон односно градежна единица, во 
смисла на член 6 став 3 од Законот, и потребен стручен ка-
дар, за изградба, одржување, адаптација, реконструкција, 
поправка и сл. на инвестиционен објект во сопствена 
режија може да набавува репродукционен материјал без 
плаќање данок на промет на производи, под истите усло-
ви како и организациите на здружен труд од областа на 
градежништвото. 

Инвестициони работи во режија на месната заедница 

Член 39 
Месните заедници заради изградба, одржување, адап-

тација, реконструкција, поправка и сл. на електрична 
мрежа, на водоводи, канализација, патишта и на други ко-
мунални и слични објекти на својата територија, во смис-
ла на член 6 став 1 точка 4 од Законот можат да набавува-
ат без плаќање данок на промет на производи репродукци-
онен материјал и, во границите на писмено утврдените 
нормативи на материјалите, да го употребуваат или дава-
ат (но да не можат и да го продаваат или на друг начин да 
го отуѓуваат) за вршење на тие работи под следните усло-
ви: 

1) да го набавуваат тој материјал врз основа на пис-
мена порачка и на начинот и под условите што се опреде-
лени во член 6 ст. 4 и 5 од Законот; 

2) на писмената порачка или во посебен прилог кон 
порачката да му поднесат на продавачот писмена изјава, 
што мора да биде нумерирана, датирана и потпишана, а 
во која мора да биде потврдено: 

- дека работите ги изведуваат според одобрен инвес-
тиционен проект и одлука на собранието односно на сове-
тот на месната заедница, 

- дека имаат право, врз основа на член 6 став 1 точка 
4 од Законот и од овој член, тие материјали да ги набаву-
ваат без плаќање данок на промет на производи; 

- дека ја организирале и ја водат пропишаната еви-
денција за видот, количината и вредноста на материјалите 
од фактурите и другите документи на добавувачот, што се 
набавени без плаќање данок на промет на производи, како 
и за состојбата, движењето и потрошувањето на тој мате-
ријал; 
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- дека имаат потребен кадар со соодветна стручна 
подготовка за надзор и водење на градежни работи. Се 
смета дека овој услов е исполнет ако месната заедница 
има таков кадар во работен однос или ако за вршење на 
наведените работи писмено овластила граѓани со соодвет-
на стручна подготовка или ако склучила самоуправна спо-
годба или договор со овластената организација на 
здружен труд на која и ги доверува стручните работи на 
надзор и водењето на градежни работи; 

3) продавачот да внесе во фактурата за продажба на 
репродукциониот материјал клаузула дека тој материјал 
му е продаден на купувачот врз основа на неговата писме-
на порачка и писмена изјава, без пресметување данок на 
промет на производи, со повикување на нејзиниот број и 
датум; 

4) продавачот кон копијата на фактурата за продажба 
на репродукциониот материјал да приклучи писмена изја-
ва на купувачот како доказ дека тој материјал е продаден 
во согласност со Законот, без пресметување данок на про-
мет на производи. 

Репродукционен материјал за објекти на индивидуални 
земјоделски кооперанти 

Член 40 
Земјоделските организации на здружен труд односно 

задругите што склучиле договори за долгорочна произ-
водствена земјоделска кооперација со работни луѓе на кои 
земјоделството им е основно занимање, можат под усло-
вите и на начинот што се определени во член 6 од Законот 
да набавуваат репродукционен материјал и по нормативи-
те што се составен дел на тој договор да им го даваат на 
своите кооперанти за изградба, одржување, адаптација, 
реконструкција и поправка на нивните објекти, што 
служат само за договореното производство во коопераци-
ја. За набавката, движењето и потрошокот на тој матери-
јал по секој договор организацијата на здружен труд од 
овој став врши контрола и води евиденција определена во 
член 10 на Законот. Вредноста на така употребениот мате-
ријал се води кај организацијата од овој став се до из-
вршувањето на договорот кога преминува во сопственост 
на индивидуалните кооперанти, без пресметување и пла-
ќање данок на промет. 

Ако се раскине договорот за долгорочна производ-
ствена кооперација земјоделската организација на 
здружен труд односно задругата ќе го пресмета и плати на 
вредноста на материјалот што е вграден во објектите на 
индивидуалниот земјоделски производител - кооперант 
данокот на промет на производи во рок од 10 дена од де-
нот кога е договорот раскинат. 

Под договор за долгорочна производствена коопера-
ција, во смисла на овој член, се подразбира договорот чиј 
рок на траење е три години и повеќе години. 

Материјал што се користи за вршење на услужни дејности 

Член 41 
Како услужни дејности во врска со данокот на про-

мет се сметаат дејностите од следните подгрупи на Един-
ствената класификација на дејностите: 090121 - Поправка 
и одржување на патнички автомобили, автобуси, трактори 
и специјални друмски моторни возила, мотоцикли и вело-
сипеди; 090122 - Поправка и одржување на опрема за про-
фесионални и научни цели, мерни и контролни инструмен-
ти (освен електрични) и други производи на прецизна ме-
ханика; 09124 - Поправка на метални предмети за лична 
употреба или за употреба во домаќинствата, како и други 
услуги на металопреработувачкото занаетчиство на дома-
ќинствата; 090129 - Поправка на машини, уреди и неспо-

менати метални производи, освен бродови и шински вози-
ла и други неспоменати услуги на металопреработувачко-
то занаетчиство; 090131 - Поправка, одржување и инста-
лирање во домаќинствата, угостителството и занаетчис-
твото на електрични печки, шпорети, бојлери, машини за 
перење алишта, фрижидери, правосмукалки и други елек-
трични апарати за домаќинството и за лична употреба, за 
угостителство и занаетчиство; 090132 - Поправка и 
одржување на радио и телевизиски приемници и на елек-
троакустични апарати и уреди, на комуникациони апара-
ти и уреди, електронска мерна и регулациона опрема и на 
неспомнати електронски апарати и уреди; 090139 - По-
правка и одржување на електрични мотори, генератори, 
трансформатори и други неспомнати електрични машини, 
апарати и уреди, како и неспомнати услуги на електрбтех-
ничкото занаетчиство (полнење на акумулатори, видува-
ње на мотори и др.); 090140 - Поправка на мебел и на 
други производи од дрво; 090150 - Изработка и поправка 
на облека и преслеки по мера; 090160 - Изработка и по-
правка на обувки по мера; 090182 - Изработка и-поправка 
на разновидни ортопедски помагала по мера; 090189 - По-
правка на неспомнати разновидни производи; 090201 -
Берберски, фризерски, козметичарски и слични услуги; 
090202 - Перење, чистење и боење на преслеки и облека; 
090209 - Услуги на фотографи, чистење на обувки, перење 
на прозори, чистење на паркет, услуги на топли и ладни 
бањи, услуги на забавни паркови и сл.; 100351 - Одржува-
ње чистота на јавните површини во населба; 100352 - Из-
несување, депонирање и преработка на отпадоци; 100390 -
Јавни гаражи, паркинг-простор и чување на возила, гро-
бишта, крематориуми и погребна служба, чување на оп-
штествен имот, противпожарни друштва, оџачарски услу-
ги и сл.; 110202 - Лотарии и кладилници; 110401 - Престо-
рено и урбанистичко планирање и проектирање; 110309 -
Неспомнати услуги во областа на прометот; 110402 - Про-
ектирање на градежни објекти; 110403 - Друго проектира-
ње; 110901 - Услуги на контрола на квалитетот и кванти-
тетот на стоки; 110902 - Приредување на саеми и из-
ложби; 110903 - Книговодствени услуги и услуги на обра-
ботка на податоци; 110904 - Адвокатски и други услуги; 
110302 - Услуги на реклама и економска“ пропаганда (ос-
вен дејностите од член 43 став 4 на овој правилник); 
120341 - Сценско музичка дејност и други слични приред-
би (дискотеки и сл.); 120364 - Прикажување на филмови, 
спортски и други слични приредби; услуги што ги вршат 
занаетчии, како: книговрзувачки, градежни, монтажни, 
препарирање и полнење на животни, превоз на патници и 
производи, поправка на гуми за моторни возила, ум-
ножување, изработка на фото и други копии и сл.; издава-
ње на соби и ноќевалишта што го вршат граѓани; давање 
во закуп или под закуп на предмети, гравирање на предме-
ти, врамување на слики и сл.; како и други слични неспом-
нати услуги. 

Согласно со член 6 став 3 и член 36 став 1 точка 6 од 
Законот, ако организациите на здружен труд од подгрупа-
та 120350 - Радио и телевизија и од групата 12036 - Кине-
матографија, од Единствената класификација на дејности-
те, имаат основани и регистрирани односно евидентирани 
кај надлежниот стопански суд производствени погони и 
единици за снимање на филмови, за техничка обработка 
на филмови, за снимање на магнетофонски и видеокасети 
и за снимање на магнетофонски и магнетни ленти, можат 
да набавуваат репродукционен материјал без плаќање да-
нок на промет на производи за тие цели, под условите и на 
начинот што се определени во чл. 6 и 8 од Законот. На тие 
организации на здружен труд во тој случај се применуваат 
и одредбите на член 10 од Законот. 

Ако организациите на здружен труд,, односно занает-
чиите изработуваат производи од материјал што во це-
лост им го дал порачувачот, вршат производствена услуга 
на чиј надомест плаќаат посебен данок на надомести за ус-
луги на даночната основица од член 19 на Законот. На так-
виот производ се применуваат одредбите од член 13 став 1 
од Законот. 
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Ако производителските организации на здружен труд 
или самостојните занаетчии од член 6 на Законот израбо-
тат по порачка и за сметка на граѓанин или граѓанско 
правно лице производ од материјал што им го дал делум-
но порачувачот, вршат услужна дејност, па се должни на 
надоместите што ќе ги наплатат за извршената услуга да 
пресметаат и платат посебен данок на надоместите за ус-
луги, на даночната основица од член 19 на Законот. Про-
изводителската организација на здружен труд пресметува 
и плаќа и основен и посебен данок на промет на произво-
ди на вредноста на деловите и материјалите што ги по-
трошила за изработка на тој производ, а што ги набавила 
без плаќање данок на промет на производи. Овие даночни 
обврзници им издаваат за извршените услуги фактури на 
порачувачите, во кои посебно ја искажуваат вредноста на 
потрошените делови и материјали, а посебно даночната 
основица од член 19 на Законот, како и пресметаните да-
ноци. Ако производителска организација на здружен труд 
или самостоен занаетчија од овој став, по порачка и за 
сметка на корисник на општествени средства и од матери-
јал што делумно му го дал порачувачот изработи произ-
вод што спаѓа во опремата на порачувачот од член 7 на 
Законот, на вредноста на вградените делови и материјали 
не пресметува и не плаќа данок на промет на производи 
ако притоа се исполнети условите од член 6 на Законот 
(член 7 став 3 од Законот). Ако производителска организа-
ција на здружен труд, по порачка на корисник на општес-
твени средства и од делови и материјали што делумно му 
ги дал порачувачот изработи некој производ што спаѓа во 
опремата на порачувачот од член 9 на Законот, на вред-
носта на деловите и материјалите што ги набавила без 
плаќање данок на промет на производи и ги потрошила за 

' изработка на тој производ пресметува и плаќа основен да-
нок на промет на производи и го искажува во фактурата, а 
ако таквиот производ го изработил самостоен занаетчија 
од член 6 на Законот, на вредноста на своите делови и ма-
теријали што ги потрошил за изработка на тој производ 
не пресметува данок на промет на производи бидејќи тој 
данок го платил при нивната набавка. На таков производ 
се применуваат одредбите од член 13 став 1 на Законот. 

Производствената организација на здружен труд која 
има посебен погон регистриран за вршење на други ус-
лужни дејности, освен за вршење услужни дејности на по-
правка и одржување на производи од став 2 на овој член, 
може на тој погон да му отстапи односно продаде репро-
дукционен материјал набавен без плаќање данок на про-
мет на производи, под услов на документот за отстапува-
ње односно за продажба на тој материјал да го пресмета 
основниот данок на промет на производи и да го уплати 
на пропишаната сметка во рок од 10 дена од денот кога е 
отстапен односно продаден материјалот. 

Репродукционен материјал што се користи во производ-
ството што занаетчиска задруга го врши преку своите за-

други 

Член 42 
Производителската, односно градежна занаетчиска 

задруга што е регистрирана само за вршење на производ-
ствени односно градежни работи, за тие работи што ги 
врши во свое име и за своја сметка преку своите задруги 
(самостојни занаетии здружени во задругата) може да на-
бавува, под условите од член 6 ст. 4 и 5 на Законот, репро-
дукционен материјал без плаќање данок на промет на про-
изводи. Задругата така набавениот репродукционен мате-
ријал може да им го дава (но не може и да го продава ниту 
на друг начин да го отуѓува) на своите задругари за врше-
ње на работите од овој став, без пресметување данок на 
промет на производи, врз основа на писмени договори со 
кои им ги доверува на своите задругари тие работи под 
следните услови: 

1) задругата да располага со потребниот стручен ка-
дар за изработка на нормативи на потрошокот на матери-
јалите и за надзор и водење на работите; 

2) задругарите да водат деловни книги и да ги испол-
нуваат и другите услови од член 6 став 1 точка 6 и од став 
4 член 6jia Законот; 

3) задругарите да се здружени како членови само во 
таа задруга, што се докажува со нивната изјава што, под 
целосна материјална одговорност, ја даваат во пристапна 
писмена изјава и во договорот за здружување труд и сред-
ства во задругата; 

4) задругарите да го користат добиениот репродукци-
онен материјал само за поризводството по договорите, 
односно по договорите за градежни работи што ги вршат 
во името и за сметка на задругата; 

5) задругарите да го користат добиениот репродукци-
онен материјал само во рамките на утврдените нормативи 
на потрошокот на метеријалот, што се составен дел на тие 
договори; 

6) и задругата и задругарите да водат во книговод-
ството односно во деловните книги евиденции за состојба-
та, движењето и потрошокот на репродукциониот матери-
јал, по видот, количината и вредноста и во период од нај-
многу три месеци, како и по завршетокот на договореното 
производство односно работите да ги усогласат тие еви-
денции; 

7) задругарите да и го фактурираат на задругата само 
надоместот за изврешените договорени производствени 
односно градежни работи - а не и за вредноста на матери-
јалот; 

8) задругата без одлагање да и достави на надлежна-
та служба за општествени приходи и на службата за оп-
штествени приходи на општината во која на задругарот 
му е издадено одобрение за вршење на дејности по еден 
примерок од договорот за здружување труд и средства во 
задругата и по еден примерок од секој одделен писмен до-
говор од овој став, и на службата за општествени приходи 
и на општината во која на задругарот му е издадено одоб-
рение за вршење на дејности да и достави во рок од пет де-
на од денот на исплатата извештај за секоја исплата што 
ќе му ја изврши на задругарот, по тој договор или по кој и 
да е друг деловен однос. 

Во писмената изјава што заедно со писмената порач-
ка му ја поднесува на продавачот за набавка на репродук-
ционен материјал без плаќање данок на промет на произ-
води задругата наведува дека тој материјал ќе го користи 
само за производствени односно градежни работи од став 
1 на овој член. Ако писмената изјава не содржи таква клау-
зула, продавачот може на задругата да и продаде репро-
дукционен материјал само при пресметување на пропиша-
ниот данок на промет на производи. 

На репродукционот материјал што задругата ќе го 
набави при плаќање на основен и посебен данок на промет 
на производи, а што ќе им го даде на своите задругари за 
извршување на производствените односно градежните ра-
боти од став 1 на овој член, не се пресметуваат и не се пла-

Производителската организација на здружен труд од-
носно нејзиниот производствен погон или производствена 
работна единица што, покрај производство на нови мото-
ри за моторни возила, трактори и др. врши и т.и. индус-
триски ремонт на употребуваните мотори, не ја пресмету-
ва во даночната основица вредноста што му ја признава 
на купувачот за преземен стар мотор. Во даночната осно-
вица на данокот на промет на таквите производи се пре-
сметува само вредноста на деловите и материјалите што 
се вградени во индустриски ^монтираниот мотор, а што 
таа организација односно нејзин погон или работна еди-
ница ќе ги искаже во фактурата. Во даночната основица не 
се пресметува вредноста на работите за вградување на тие 
делови во индустриски ремонтиран мотор, ниту за демон-
тирање на стар и монтирање на ремонтиран мотор. Ако се 
ремонтира мотор што се смета како резервен дел на опре-
мата на корисникот на општествени средства во смисла 
на член 7 став 3 од Законот и ако притоа се исполнети ус-
ловите од член 6 на Законот, на вредноста на вградените 
делови не се плаќа данок на промет на производи. 
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каат тие даноци. На тој материјал не се однесуваат одред-
бите на член 6 став 1 точка 6 од Законот. 

Со склучување на договор од став 1 на овој член за-
другарот прифаќа солидарна одговорност (солидарна га-
ранција) за обврските на задругата што таа ги има по ос-
нов на данокот на промет во врска со дадениот репродук-
ционен материјал набавен без плаќање данок на промет на 
производи, како и правото на првенство на наплатата на 
тој данок од неговиот имот. 

На вредноста на метеријалот даден во смисла на став 
1 на овој член, за кој при усогласувањето на евиденциите 
или со контрола е утврдено дека не е оправдан преку испо-
рачани производи односно извршени градежни работи, а 
кој не се наоѓа ни на залихите кај задругарите, задругата 
ќе го пресмета пропишаниот основен и посебен данок на 
промет на производи, ќе го наплати од задругарите и ќе го 
уплати во рок од 10 дена од денот кога тој факт е утврден 
во корист на општествено-политичката заедница на која и 
припаѓа како приход. Службата за опшствени приходи на 
општината во која на задругарот му е издадено одобрение 
за вршење на дејности, на предлог од задругата може да 
донесе решение тој данок, во смисла на член 6 став 1 точка 
6 од Законот да се наплати од имотот на задругарот. 

Одредбите на ст. 1 до 5 од овој член се однесуваат и 
на занаетчиските задруги надвор од материјалното произ-
водство, како и на занаетчиските задруги што се регистри-
рани, освен производствени односно градежни да вршат и 
услужни или други непроизводствении дејности, под ус-
лов, во смисла на член 6 став 1 точка 6 од Законот и став 3 
на тој член, да имаат производствени односно градежни 
работни единици или погони, што се регистрирани однос-
но евидентрирани кај надлежниот стопански суд за врше-
ње на производствени односно градежни работи. Под про-
изводствена работна единица односно производствен по-
гон од овој став се подразбира деловна единица на задру-
гата што има потребен стручен кадар и што е рвластена за 
склучување на писмени договори од став 1 на овој член, за 
изработка на нормативи на потрошокот на метеријалот, 
за набавка на репродукционен материјал под условите од 
ч.1ен 6 на Законот - без плаќање данок на промет на произ-
води, за производство од став 1 на овој член и за надзор и 
водење на така договорените производствени односно 
градежни работи, и која за тие работи е регистирана кај 
надлежниот стопански суд. Таквиот производствен однос-
но градежен погон и работна единица, под условите од 
член 6 став 1 точка 6 и од ст. 4 и 5 на тој член и член 10 од 
Законот, можат да набавуваат без плаќање данок на про-
мет на производи репродукционен материјал и да го ко-
ристат само за вршеле на производствени односно гра-
дежни работи од став 1 на овој член, на начинот определен 
во тој став. Задругата одговара со средствата со кои упра-
вува за обврските што од работењето на таквиот погон 
или работна единица ќе настанат по основ на данок на 
промет. Ако единицата од овој став нема такво овластува-
ње мора да биде евидентирана кај надлежниот стопански 
суд за надзор и водење на производствените односно гра-
дежните работи од став 1 на овој член (член 448 став 5 од 
Законот за здружениот труд). Во писмената изјава, што за-
едно со писмената порачка ќе му ја поднесе на продавачот 
при набавката на репродукционен материјал без плаќање 
данок на промет на производи^ за производствени однос-
но градежни работи што ги врши во смисла на став 1 од 
овој член во свое име и за своја сметка преку својата про-
изводствена односно градежна работна единица односно 
погон што се евидентирани кај надлежниот стопански суд, 
задругата е должна тоа изречно да и го наведе, со повику-
вање на судскиот акт со кој е извршено тоа евидентирање. 

Задругата која кај надлежниот стопански суд регис-
трирала односно евидентирала деловна единица само за 
снабдување на своите задругари со репродукционен мате-
ријал, опрема и др. потребни за вршење на нивните деј-
ности по договорите од став 1 на овој член или надвор од 
тие договори, тој материјал, опрема и др. може да го наба-
вува под условите од член 6 став 1 точка 1 на Законот без 

плаќање данок на промет на производи и така набавените 
производи може да им ги продава на своите задругари са-
мо при пресметување и плаќање и на основниот и на по-
себниот данок на промет на производи. 

На вредноста на репродукциониот материјал што за-
другарот го набавил со плаќање данок на промет на про-
изводи и што ќе го искористи за извршување на производ-
ствените односно градежни работи во смисла на став 1 од 
овој член, а која е искажана во фактурата што задругарот 
ќе и ја испостави на задругата за извршените работи, не се 
пресметува и не се плаќа повторно ниту основен ниту по-
себен данок на промет на производи. На тој материјал не 
се применуваат одредбите од член 6 став 1 точка 6 на Зако-
нот. Задругата што има деловна единица од овој став мо-
ра да има и производствена работна единица односно про-
изводствен погон од став 7 на овој член за производствени 
односно градежни работи за кои, во смисла на став 1 од 
овој член, користи репродукционен материјал ппЧ) во свое 
име и за своја сметка го набавила без плаќања данок на 
промет на производи. 

Репродукционен материјал што се користи во производ-
ствена кооперација со самостоен занаетчија 

Член 43 
Производствената односно градежната организација 

на здружен труд репродукциониот материјал што го наба-
вила под условите од чл. 6 и 8 на Законот без плаќање да-
нок на промет на производи може да му го дава без пре-
сметување и плаќање данок на промет на производи на 
својот кооперант - самостоен занаетчија, производител 
односно градежник за извршување на производствени од-
носно градежни работи по писмениот договор, под след-
ните услови: 

1) занаетчијата да води деловна книга и да ги испол-
нува и другите услови од член 6 став 4 од тој закон; 

2) занаетчијата да го користи добиениот репродукци-
онен материјал само за производство по тој договор од-
носно за градежни работи по тој договор; 

3) занаетчијата да го користи репродукциониот мате-
ријал во рамките на нормативите на потрошокот на мате-
ријалот, кои се составен дел на договорот; 

4) и организацијата на здружен труд и самостојниот 
занаетчија да водат во книговодството односно во делов“-
ните книги евиденции за состојбата, движењето и потро-
шокот на репродукциониот материјал, по видот, количи-
ната и вредноста и во период од најмогу три месеци како 
и по завршувањето на договореното производство однос-
но работи да ги усогласат тие евиденции; 

5) занаетчијата да и го фактурира на организацијата 
на здружен труд само надоместот за извршените догово-
рени производствени односно градежни работи - а не и за 
вредноста на материјалот. 

6) организацијата на здружен труд без одлагање да и 
достави на службата за општествени приходи на општина-
та во која на занаетчијата му е издадено одобрение за 
вршење на дејностите еден примерок од договорот од овој 
став ц на таа служба во рок од пет дена од денот на испла-
тата да и достави извештај за секоја исплата што ќе му ја 
изврши на занаетчијата. 

На вредноста од репродукциониот материјал даден 
на занаетчијата во смисла на став 1 од овој член, за кој 
при усогласувањето на евиденциите или со контрола ќе се 
утврди дека не е оправдан преку испорачаните производи 
односно извршените работи, а кој не се наоѓа ни на зали-
хите кај занаетчијата, организацијата на здружен труд ќе 
го пресмета и ќе го плати пропишаниот основен и посебен 
данок на промет на производи. Организацијата на 
здружен труд е должна да организира и врши контрола на 
користењето на репродукциониот материјал во рамките 
на утврдените нормативи на потрошокот на метеријалот 
како и контола на извршувањето на договорените произ-
водствени односно градежни работи. 
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Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се однесуват и на 
производствените односно градежните погони и на работ-
ните единици што во смисла на член 6 став 3 од Законот се 
регистрирани за вршење на производствени односно гра-
дежни работи. 

Како производителски организации на здружен труд 
во смисла на овој член се сметаат и организациите на 
здружен труд кои вршат деловни услуги ако се регистри-
ра и, покрај работите на економска пропаганда да даваат 
и идејни решенија и да изработуваат и монтираат разни 
производи за внатрешно и надворешно уредување на па-
вилјони, штандови односно реклами, каталози, календари 
и др. и кои со своите комитети ја договараат целокупна-
та работа, сеедно дали тие производи ги изработуваат и 
вградуваат преку своите регистрирани односно евиденти-
рани производствени погони или производствени работни 
единици или во кооперација со други производителски ор-
ганизации на здружен труд. Тие организации можат под 
условите од чл. 6 и 8 на Законот да набавуваат репродук-
ционен материјал за изработка на производи, без плаќање 
данок на промет на производи. За тој материјал тие водат 
евиденции од член 10 на Законот и постапуваат по одред-
бите на тој член. 

Станбената задруга набавениот репродукционен ма-
теријал од ст. 1 и 2 на овој член може да му го дава без 
пресметување и плаќање данок на промет на производот 
на задругарот исклучително сам или со помош да други 
да го вгради во својот стан, односно станбената зграда од-
носно деловниот простор, под следните услови: 

1) со задругарот да има склучено писмен договор за 
работите врз изградбата што ќе ги изведе задругарот на 
својот стан, станбената зграда односно деловниот про-
стор; 

2) за секој стан, станбена зграда, односно деловен 
простор од тој договор да обезбеди уредна аналитичка 
евиденција и контрола на потрошокот на отстапениот ма-
теријал; 

3) со надзор во изградбата да обезбеди отстапениот 
репродукционен материјали да се користи по писмено ут-
врдените нормативи кои мораат да бидат во согласност со 
урбанистичките услови и со дозволата за градба, што ги 
издава надлежниот орган на општината, а кои се составен 
дел на договорот од точка 1 на овој став. 

Репродукционен материјал што го набавуваат станбените 
задруги 

Член 44 
Станбените задруги од член 6 став 1 точка 5 на Зако-

нот кои се регистрирани кај надлежниот стопански суд ка-
ко инвеститори, односно за вршење градежни работи, ис-
клучително во врска со изградбата, доградбата, рекон-
струкцијата, адаптацијата, поправката и одржувањето на 
станбените згради, становите и деловниот простор, можат 
за сметка на своите членови за вршење на тие работи да 
набавуваат градежни и други репродукциони материјали 
без плаќање данок на промет на производи и можат тој 
материјал за тие цели да го користат или даваат без плаќ-
ање данок на промет на своите членови - задругари. 

Станбената задруга може да набавува Јрадежни реп-
родукциони материјали без плаќање данок на промет во 
смисла на став 1 од овој член, под следните услови: 

1) да обезбеди потребен кадар со соодветна стручна 
подготовка за набавка, ракување и евиденција на матери-
јалот, како и за надзор над изведувањето на градежните 
работи или да има склучена самоуправна спогодба или до-
говор со кој вршењето на овие работи го доверува на ов-
ластена и стручна организација или за вршењето на тие 
работи писмено да ги овласти членовите на задругата кои 
имаат потребна стручна подготовка; 

2) набавката на градежни и други репродукциони ма-
теријали да ја врши врз основа на писмена порачка и на 
начинот и под условите што се определени во член 6 ст. 4 
и 5 од Законот; 

3) на писмената порачка или во посебен прилог со по-
рачката да му поднесе на продавачот соодветна писмена 
изјава која мора да биде нумерирана, датирана и потпи-
шана; 

4) да има организирано и да води евиденција од член 
10 став 1 на Законот за видот, количината и вредноста на 
материјалот од фактурата и од другите документи на до-
бавувачот, што се набавени без плаќања данок на промет, 
како и за состојбата, движењето и трошокот на тие мате-
ријали, и во врска со тој материјал да постапува по став 2 
на тој член; 

5) продавачот во фактурата за продажба на материја-
лот да ја внесе клаузулата дека е продаден на купувачот 
без пресметување данок на промет на производи врз осно-
ва на неговата писмена порачка и писмена изјава, со пови-
кување на нејзиниот број и датум; 

6) продавачот кон копијата на фактурата за продажба 
на материјалот да приклучи писмена изјава на купувачот 
како доказ дека е продаден без пресметување данок на 
промет на производи. 

Репродукционен материјал што се користи за давање во 
работа дома или на преработка на граѓани, работници, за-

наетчиски дуќани и самостојни занаетчии 

Член 45 
трговските и другите организации на здружен труд 

надвор од областа на производството можат, под услови-
те пропишани во член 6 од Законот, да набавуваат репро-
дукционен материјал без плаќање данок на промет на про-
изводи заради давање врз основа на писмен договор и по 
нормативите на потрошокот на материјалот кои се соста-
вен дел на тој договор, на работници и граѓани за работа 
дома („работа на сиц") или на занаетчиски кукаки на пре-
работка во определени производи наменети за продажба 
(член 6 став 1 точка 7 од Законот). На давањето на набаве-
ниот репродукционен материјал во смисла на овој став не 
се пресметува и не се плаќа данок на промет на произво-
ди. 

Под работа дома се подразбира работата која работ-
никот односно граѓанинот ја врши во својот стан со рачен 
алат и без употреба на моторна сила, самиот или заено со 
членовите на своето семејство, изработувајќи производи 
по порачка и за сметка на организацијата на здружениот 
труд која го дала материјалот за преработка. 

Организацијата на здружениот труд од став 1 на овој 
член постапува при давањето на материјалот според од-
редбите на член 43 од овој правилник. 

2. Ослободување од плаќање на данокот на промет на оп-
рема 

Член 46 
Ослободувањето од плаќање данок на промет на про-

изводи се однесува на опремата од член 7 од Законот на 
деловите на таа опрема и на материјалот неопходен за 
вградување на делови во таа опрема и за одржување на 
опремата (кабли, спроводници, жици, лимови, завртки и 
др.) кои под условите и на начинот што се определени во 
член 6 од Законот за тие цели ги набавуваат корисниците 
на општествени средства врз основа на писмена порачка и 
писмена изјава. 

Организациите на здружен труд за дистрибуција на 
електрична енергија, комуналните и други слични органи-
зации на здружен труд - можат за изградба, адаптација, 
поправка и одржување на надворешната електрична, водо-
водна, канализациона, гасна и друга мрежа до приклучни-
те места на потрошувачите кои влегуваат во општествени 
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средства со кои управуваат, да набавуваат во свое име, 
под условите и на начинот што се определени во член 6 од 
Законот потребен препродукционен материјал без плаќав 
данок на промет на производите, бидејќи е во прашање 
нивна опрема од член 7 од Законот, без оглед на тоа дали 
финансиските средства за набавка на тој материјал ги 
обезбедуваат тие самите или тие средства ги обезбедуваат 
од кредити или, врз основа на склучени договори, ги обез-
бедуваат потрошувачите до чии куќни приклучоци таа 
мрежа ќе се изгради, адаптира и др. Ако потребните сред-
ства ги обезбедуваат потрошувачите, во фактурите што 
им ги издаваат тие организации посебно се искажува вред-
носта на потрошениот репродукционен материјал со клау-
зула дека на таа вредност не е пресметан данок на промет 
на производи белејќи материјалот е потрошен за изград-
ба, адаптација и др. опрема од член 7 на Законот. 

Во материјалот од став 3 на член 7 од Законот за 
одржување на опрема спаѓа и солта за посинување на па-
тиштата, како и бојата со која се обележуваат на патишта-
та насоката на движењето, премините и др. 

Одредбите од чл. 33, 34, 35 и 36 на овој правилник 
согласно се применуваат и на набавката на опрема, дело-
ви на опрема и материјал неопходен за вградување на тие 
деловни за одржување на опремата. 

Член 47 
Како опрема на корисниците на општествени сред-

ства од член 7 на Законот се сметаат производите од тој 
член кои граѓанинот, врз основа на писмен договор .за 
здружување на трудот и средствата со организацијата на 
здружетн труд, ги внесува со надомест или без надомест 
во средствата со кои располага таа организација и кои 
служат за вршење на нејзините дејности. 

Во писмениот договор од став 1 на овој член се внесу-
ва, покрај другото, и одредбата за видот, количеството и 
вредноста на внесените производи од став 1 на овој член, 
со повикување на одредбата на член 7а од Законот спрема 
која на внесувањето на тие работи во средствата со кои 
располага организацијата на здружениот труд не се плаќа 
данок на промет на производи. 

Производите од овој член можат да се внесуваат во 
средствата на сите организации на здружен труд (произ-
водствени, непроизводствени, договорни и др.). 

на таквиот нов произод и износот на данокот што е пла-
тен на производот кој се враќа. Продавачот е должен да 
пресмета и да плати данок и на разликата што ја плаќа ку-
пувачот заради намалување на вредноста поради користе-
њето на производот кој се заменува во смисла на овој 
член. 

Мебел 

Член 49 

Како. опрема од член 7 на Законот на која не се плаќа 
данок на промет на производи кога се набавува под усло-
вите и на начинот што се определени во член 6 на Законот 
се смета и мебелот што корисниците на општествени сред-
ства ќе го употребат за уредување на производствени и 
други деловни простории, освен за уредување на канцела-
рии и други административни простории, станови и стан-
бени простории. Просториите на банките, осигурителните 
организации, органите на управата и сл. се сметаат како 
административни простории во смисла на член 9 на Зако-
нот. 

Под мебел од ставот 1 на овој член се подразбираат, 
без оглед на тоа од кој материјал се изработени: ормани 
од сите видови, кревети од сите видови, психи, каучи, сто-
маци, маси од сите видови, столови од сите видови, клупи, 
наслони, фотељи и полуфотељи од сите видови, креденци 
и витрини од сите видови, тезги (пултови), полици (ста-
лажи) гарнишни, лежалки, закачалки за облека (ѕидни и 
стоечки), друг мебел (школски во гарнитура или на парчи-
ња и др), влошки со федери (јоги и сл.) маски за радијато-
ри, рекреативни маси и скали, шалтери и др. 

Како мебел од член 7 на Законот се сметаат и полици, 
гондоли и друга опрема за излагање на производи, орма-
ни и друг мебел од став 1 на овој член за уредување на ра-
ботнички гардероби, бањи и други слични простории, ка-
ко и пултови со разладни уреди за чување на намирници и 
храна, дозери и други уреди за приготвување, издавање и 
пакување на храна и други производи во самопослуга и 
сл. 

Како опрема од член 7 на Законот се сметаат и свет-
лечки фирми, реклами и сл. на организации на здружен 
труд и на други корисници на општествени средства. 

Замена на делови во гарантен рок 

Член 48 
На деловите и материјалот што во гарантниот рок 

без надомест се заменуваат во продадениот производ не се 
плаќа данок на промет на производи па ниту кога се заме-
нуваат тие во производи кои не спаѓаат во опремата на ко-
рисникот на општествените средства од член 7'на Законот, 
ниту кога се заменуваат во производи што се во сопстве-
ност на граѓани или граѓански правни лица. Организации-
те на здружен труд кои вградуваат односно заменуваат де-
лови без надомест во гарантен рок водат евиденција за 
потрошокот на тие делови и материјалот. 

Ако деловите и материјалите се заменуваат во гаран-
тен рок со наплата, се постапува според член 41 на овој 
правилник. 

На нов производ од ист вид и квалитет што даночни-
от обврзник ќе ги замени за продадениот производ што му 
е вратен во рамките на гарантниот рок поради утврдената 
скриена мана или затоа што не може да се поправи не се 
пресметува и не се плаќа данок на промет на производи. 
За таквата замена даночниот обврзник води соодветна до-
кументација во своето книговодство. Ако продажната це-
на на новиот производ што се заменува за вратениот про-
извод е поголема од продажната цена на вратениот произ-
вод, а купувачот ја плаќа разликата во цената, продавачот 
пресметува и плаќа данок на промет на производи во ви-
сочина на разликата меѓу износот на данокот кој се плаќа 

Заштитни средства 

Член 50 
Како средства за лична заштита при работата и како 

лична заштитна опрема која спаѓа во опремата од член 7 
на Законот се подразбираат средствата кои, во смисла на 
важечките прописи за заштита при работата, имаат за цел 
да го штитат животот и здравјето на работниците при ра-
ботата, односно да спречат оштетување на организмот на 
работниците од штетни влијанија од хемиско, механичко, 
топлотно, биолошко, јонизирачко и друго потекло а кои 
како такви се определени и со самоуправен општ акт на 
организацијата на здружен труд, односно на друг корис-
ник на општествени средства. Во писмената изјава дадена 
кон порачката на продавачот, купувачот е должен да се 
повика на одредбите од самоуправен општ акт во кои про-
изводите што ги купува се сметаат како опрема од овој 
член која е ослободена од плаќање данок на промет на 
производи и на одредбата од член 7 став 2 на Законот. 

Медицински уреди и инструменти 

Член 51 
Како медицински уреди и инструметни од член 7 став 

2 на Законот се подразбираат медицински уреди и опрема 
за операциони сали и забни амбуланти, рендген-уреди 
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(вклучувајќи и рендген-филмови), електрокардиографски, 
енцефалографски и други слични уреди (вклучувајќи и спе-
цијална хартија и други материјали за бележење на резул-
татите од испитувањата), други медицински и електроме-
дицински уреди, апарати и инструменти (вклучувајќи и 
рачни), како и системи за трансфузија и инфузија и други 
медицински инструменти и уреди од Номенклатурата на 
основните средства во здравствените установи, освен про-
изводите од член 9 на Законот. 

Занаетчијата од овој член не може да го користи олес-
нението од член 16 став 8 на Законот ниту кога од матери-
јалот на кој при набавката е платен данок на промет на 
производи ќе изработи и стави во промет производи за 
кои важи облигаторно даночно ослободување (на пример 
детска конфекција, детски обувки, облека и обувки израбо-
тени по мерка - од член 43 на овој правилник и др.). 

Одбивање на данокот на репродукциониот материјал пла-
тен од самостојниот занаетчија 

Член 52 
Право на даночно олеснение од член 16 став 8 на За-

конот имаат само оние самостојни занаетчии чија регис-
трирана дејност е исклучително производство на опреде-
лени производи (но не и градежна или градежно занает-
чиска дејност) и кои ги исполнуваат условите од тој член 
(уредно водат деловни книги, издаваат фактури за секој 
промет што ќе го извршат, располагаат со фактури и со 
друга документација за набавката на репродукционен ма-
теријал на кој е платен основниот и посебниот данок на 
промет на производи и др.). 

Самостојниот занаетчија од овој член, во рок од пет 
дена по истекот на месецот поднесува до службата на оп-
штествени приходи на општината во која му е издадено 
одобрение за вршење на дејност и во која плаќа данок, ба-
рање за одбивање на данокот на промет на производи (на 
основен и посебен) платен на материјалот од кој ги изра-
ботил производите продадени непосредно на крајните по-
трошувачи. Кон барањето се прилага список на сметките 
што се евидентирани во неговите деловни книги, според 
кои, производите се продадени на потрошувачите во из-
минатиот месец, со кои ги приложува и сите копии на тие 
сметки како и сметките на добавувачот за набавка на ма-
теријалот од кој се изработени продадените производи, во 
кои мора да биде искажан и данокот на промет на произ-
води (основен и посебен) пресметан на тие материјали од 
добавувачот. Списокот мора да содржи за секоја сметка: 
назив на секој одделен продаден производ, неговото коли-
чество, вредноста по единица на мера и вкупната вредност 
по која е продаден на потрошувачот; тарифен број, стапка 
и вкупен износ на основниот и посебниот данок на промет 
на производи; видот, количеството и вредноста на мате-
ријалот потрошен за изработка на тој производ, како и из-
носите на основниот и посебниот данок на промет на про-
изводи кои по сметките на добавувачите се пресметани на 
тој материјал; реден број и датум под кои е евидентирана 
сметката во деловната книга. Службата за општествени 
приходи, во рок од 15 дена од денот на приемот на бара-
њето, со решение утврдува кој потрошок на материјалот 
во смисла на овој член му се признава на занаетчијата во 
врска со поднесеното барање и документацијата, ги опре-
делува износите на основниот и посебниот данок на про-
мет на производи кои се одбиваат од износот на тие дано-
ци пресметани од занаетчијата во фактурите од поднесе-
ното барање за продадените производи на потрошувачите 
и ги утврдува разликите на тие даноци што е должен зана-
етчијата за продадените производи под тие фактури да ги 
плати во рок од пет дена од денот на приемот на решение-
то. 

За производите изработени од материјалот на кој е 
платен пропишаниот данок на промет на производи, а кои 
се ослободени од данок на промет (продажба на произво-
ди на трговска организација на здружен труд која ги наба-
вува заради продажба или продажба на производи како 
репродукционен материјал и опрема од чл. 6 и 7 на Зако-
нот), занаетчијата од овој член не може да го користи да-
ночното олеснине од член 16 став 8 на Законот. 

Ослобудување од плаќање на данокот на промет на произ-
води според член 36 од Законот 

Член 53 
Под основни производи на земјоделството и рибар-

ството од член 36 став 1 точка 1 на Законот на чиј промет 
не се плаќа данок на промет на производи се подразбира-
ат: сите видови сурови исушени но понатаму непрерабо-
тувани жита, други растенија (индустриски, крмни, гради-
нарски, зачински и лековити, како и растителни чаеви и 
др.), слама, шаша, трска, лика, трева и сл., цвеќе, грозје, 
овошје, освен јужно овошје од тар. број 13 на Тарифата, 
печурки и други плодови од земјоделството и шумарство-
то; семе, садници и друг саден материјал; сите видови до-
биток, живина и дивеч и производи од нив (сурова и непре-
работена кожа, волна, перје, влакна, чапунки, рогови, ко-
пита и сл., млеко јајца, мед и восок); свилена буба; морска 
и слаткводна риба, ракови, школкари, водоземци, меко-
телци и икра. 

Под производи што служат за човечка исхрана од 
лчлен 36 став 1 точка 4 на Законот на чиј промет не се плаќа 
данок на промет на производи се подразбираат животните 
намирници кои се употребуваат за човечка исхрана (освен 
оние на чии промет е воведено плаќање основен данок на 
промет на производи), непреработени или преработени, 
како и зачини и сите други материи што им се додаваат на 
тие намирници заради конзервирање, поправање на изгле-
дот, вкусот и миризбата, заради бојосување, збогатување 
на составот или постигање на некое друго својство - на 
кои се однесуваат соодветните одредби од прописите за 
здравствениот надзор над животните намирници и одред-
бите од други прописи за нивното производство и квали-
тет. Во такви производи спаѓаат и: производи од овошје 
(џем, мармелада, пекмез, компот, кандирано-зашеќерено 
овошје, овошни сокови, концентрирани овошни напивки, 
концентрати на овошен сок во прав, сушено овошје, суше-
но овошје во прав, овошно желе, овошно сирење, каша од 
овошје и сл); производи од скроб и брашно и кондиторски 
и други фини пекарски производи (кекс, наполитанки, 
слатки); скроб наменет за човечка исхрана што како таков 
се пакува и се пушта во промет според важечките прописи 
за производство и квалитет, желатин за јадење, есенции за 
приготвување на слатки и сл. 

Под книги, брошури и други публикации од областа 
на науката, уметноста, културата, образованието и воспи-
тувањето и под стручни и други публикации и производи 
од член 36 став 1 точка 6 на Законот (грамофонски плочи и 
снимени видео касети, магнетофонски и магнетни ленти) 
од областа на науката, уметноста, културата, образовани-
ето и воспитувањето, се подразбираат и картографските 
производи и музикалните. Издавачот, односно увозникот, 
пред пуштањето во промет на производите од овој став 
прибавува од надежниот републички односно покраински 
орган писмено мислење за тоа дали се во прашање произ-
води од таа одредба на чии промет не се плаќа ни основен 
ни посебен данок на промет на производи. На производи-
те за кои издавачот односно увозникот има прибавено 
мислење од овој став се печати (втиснува) пред нивното 
ставање во промет клаузула дека на тие производи не се 
пресметува и не се плаќа данок на промет на производи со 
повикување на бројот и датумот на тоа мислење. Ако из-
давачот односно увозникот не добие такво мислење пред 
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ставањето на производот од овој став во промет, на нив 
во прометот ќе се пресметува и плаќа пропишаниот данок 
на промет на производи. Како производи од овој став не 
се сметаат производите од член 18 став 1 точка 2 на ОВОЈ 
правилник. 

Под производи од член 36 став 1 точка 7 на Законот 
што купувачите можат да ги набавуваат без плаќање д,ч-
нок на промет на производи, се подразбираат: обични мо-
ливи, водени бои, перца, држалки, гуми за бришење, школ-
ски комплети за пишување и цртање, пастели во дрво и 
комплети во сетови за ликовно образование, комплети 
школски мерила за одделенска и предметна настава, 
школски шестари и комплети на прибор за предметна на-
става по техничко образование и геометрија, комплети 
прибори за предметна настава по сообраќајно образова-
ние („стопко" и др.) сметачи (шибери) и џепни електрон-
ски калкулатори, ученички торбички за на грб, технички 
букви и бројки, специјални моливи за ликовно образова-
ние, маслени и прашливи пастели, школски кистови, мас-
тила и тушеви, пластелин, темпери, маслени бои, школски 
тетратки, вежбанки, нотни тетратки, блокови за цртање и 
ликовно образование и други слични производи за пред-
метна и одделенска настава во училиштата и во други об-
разовно воспитни организации на здружен труд. Во произ-
водите од овој став спаѓаат и матрици, хектографска хар-
тија и други слични производи што училиштата и другите 
образовно воспитни организации на здружен труд ги наба-
вуваат врз основа на писмена изјава, на начинот и под ус-
ловите што се определени во член 37 точка 5 став 1 на За-
конот, за изработка на скрипти и други наставни и обра-
зовно воспитни публикации и слични производи. 

Како спортски и фискултурни реквизити и опрема од 
член 36 став 1 точка 8 на Законот, која корисниците на оп-
штествени средства можат да ја набавуваат со писмена из-
јава и на начинот определен во член 37 точка 5 став 1 на 
Законот без плаќање данок на промет на производи исклу-
чително за вршење на своите основни и споредни дејнос-
ти, се сметаат: 

1) за атлетика: стартни блокови, препони, пречки за 
стиплчез, ѓулиња, кладива, дискови, копља, заштитни 
мрежи, стативи и скалички за скокови, стапови за скокање, 
спринтерици и други реквизити и справи за тренинг и на-
тпревари ; 

2) за боќање: боќи (ѓулиња); 

3) за бокс: боксерски нараквици, шадо-нараквици за 
тренинг, боксерски вреќи и круши, заштитна гума за заби, 
специјални боксерски чевли, комплетен ринг и делови од 
ринг, други реквизити и справи за тренинг и натпревари; 

4) за гимнастика: разбој, двовисочински разбој, школ-
ски разбој, вратило, високо вратило пригодливо, вратило 
ѕидно, кругови високи, кругови пригодливи, ортома за ка-
чување, стапови за качување (метални вертикални и коси), 
стапови за качување, дрвени, скали фиксни, скали под-
вижни, скали морнарски, квадрант фиксен и подвижен, 
рипстол фиксен и подвижен, коњ со и без рачки, козлич, 
олимписка греда, ниска греда, клупа, отскочна штица без 
федер, отскочна штица со федер, сандак, сандак мал, маса, 
еластична маса, струненица, струненица во вид на тепих, 
струненица за партерна гимнастика, медицинка, ортома 
за навлекување, вијача куса и долга, летна конструкција 
(вратило, кругови, ортома за качување), експандер, палка 
куса и долга, чуњ, рбетници, штица преносна со куки, ко-
личка за пренесување на разбој, количка за пренесување 
на Струненица, садови за држење на магнезиум, уред за 
безбедност на вежбачите при вежбањето на справи, стате-
ви за стоење на раце, обрач, топки со јамка и други рекви-
зити и справи за тренинг и натпревари; 

5) за едрење: спортски едрилици од сите класи и ви-
дови конструирани најмногу за две лица и прибор за тие 
едрилици; штица за едрење; 

6) за кошарка: преносна и висечка конструкција за ра-
мови (табла, обрачи и мрежи) и топки; 

7) за куглање: ѓулиња и чуњеви; 
8) за одбојка: стативи, мрежи, постаменти, седишта 

за судии и топки; 
9) за пинг-понг: маси, мрежи, рекети стативи за 

мрежата и топчиња; 
10) за стрелаштво: сите видови пушки и муниција за 

пушки, специјални стрелечки пиштоли, нишани, прибор 
за нишани и специјални стрелечки дурбини; 

11) за тенис: стативи, мрежи за тениско игралиште, 
седишта за судии, рекети, рамови за рекети и тениски топ-
ки; 

12) за веслање, кајакарење и каноистика; сите видови 
чамци за спортско и школско веслање, кајакарење и кано-
истика, со прибор за едно лице, две, четири или осум лица, 
конструирани исклучиво за погон со сопствена сила на 
веслачите. Ако такви чамци се конструирани да можат да 
се движат и со мотор, не спаѓаат во производи од оваа 
точка па на нивниот промет се пресметува и се плаќа да-
нок на промет на производи; 

13) дрвени, пластични и гумени чамци; вртешки, 
нишалки, клацкалка качувалки, скали, тобогани, мали 
вратила и мали р а з б о и з а деца; специјални мерни ин-
струменти за контрола на резултатите и времето на тре-
нинзи и натпревари; специјални мерни инструменти за 
контрола на физичките и функционалните способности на 
натпреварувачите и др.; светлосни и звучни уреди за опре-
мување на спортски борилишта; шах-гарнитура; шах-ча-
совници, шах-маси и шаховски демонстрациони табли. 

Како оригинални уметнички дела од член 36 став 1 
точка 9 од Законот се сметаат и уникати на дела на приме-
нетата уметност и на индустриското обликување ако на 
нив се плаќаат авторски хонорари според член 3 став 2 
алинеја 7 и 8 од Законот за авторското право, според посе-
бен договор. Не се сметаат за оригинални уметнички дела 
од член 36 став 1 точка 9 на Законот фотографски дела и 
дела произведени по постапката слична на фотографската, 
па и кога на нив се плаќаат авторски хонорари според ав-
торски договор. 

Како огревно дрво од член 36 став 1 точка 10 од Зако-
нот се сметаат дрво на пенушка и разни видови материја-
ли добиени од разретчување и чистење на шуми, како и 
пилански и други отпадоци од техничко и друго дрво за 
кои организацијата на здружен труд - продавач, како да-
ночен обврзник, комисиски утврдила дека можат да се ко-
ристат исклучиво за огрев. Ако од продаденото дрво на 
пенушка или од продажбата на друг материјал може да се 
добие делкана или режана граѓа, данокот на промет на 
производи се плаќа на проценетото количество на таква 
граѓа (техничко дрво), а даночна основица претставува 
продажната цена што би се постигла со продажба на таква 
граѓа на крајни потрошувачи (граѓани) во местото на про-
дажбата. 

Како опрема, прибор и материјал од член 36 став 1 
точка 12 од Законот кои исклучиво се користат за пчелар-
ството, а на кои не се плаќа данок на промет, се сметаат: 
кошници со подвижен сот, нуклеуси, рамки (рамови) за 
кошници, матични решетки за кошници, чадилки за чаде-
на на пчели, специјални пчеларски капи, прскалки за ро-
еви, кафези за матици, хранилки за прифаќање на пчели, 
центрифуги за цедење мед. 

Како производи од член 36 став 1 точка 13 од Законот 
се сметаат следните финални машини, уреди и опрема за 
земјоделството, сточарството од групите 78, 79-и 80 на Но-
менклатурата на средствата за амортизација, што се оспо-
собени за нормална употреба, и тоа: 
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1) машини, уреди и опрема за основна обработка на 
почвата: 

- трактори двоосни (на тркала и гасеничари); 
- трактори едноосни (мотокултиватори и сл.); 
- плугови, чинијаши и подривачи; 
- англдозерска опрема; 
- опрема за корнење на пенушки; 
- опрема за поставување на дренажа; 
2) машини, уреди и опрема за дополнителна обработ-

ка на почвата: 
- фрезери, копачи (ротациони плугови); 
- валјаци, брани и израмнувачи; 
- сеидбоподготвувачи и ситнилки на растителни ос-

татоци ; 
3) машини, уреди и опрема за сеидба, нега и заштита 

на посевите: 
- прскалки и оросувачи; 
- сеалки и садилки; 
- растурачи на ѓубриво; 
- запрашувачи; 
- уреди за ниско, високо и бочно прскање; 
- уреди за меѓуредно прскање со хербициди; 
- „ганди“-уреди (за внесување ѓубриво при сеидба-

та); 
- уреди што сеалките ги претворуваат во култивато-

ри и обратно; 
- уреди за полевање при садење и сеење - системи за 

вештачки дожд, „бум-системи" и „водени топови“, систем 
„капка по капка“ и бочни крила; 

- уреди за внесување хербициди при садење и сеење; 
- растурачи и натоварувачи на шталско ѓубре; 
- уреди и агрегати за користење на течно шталско 

ѓубре - осока (цистерни, фертилизатори); 
- копачки и култиватори; 
4) машини, орудија и опрема за жетва и берба: 
- комбајни и берачи од сите видови; 
- адаптери и хедери од сите видови, со подвоз; 
- уреди за режење и берење на овошје и грозје; 
- сечачи на глави на репката; 
- универзални уреди за режење, натовар, истовар и 

превоз на растенија; 
жетварки, вадилки, вршалки, косачки (освен рота-

циони парк-косачки), сенопревртувачи, преси, елеватори 
за сено и слама и режачки на снопови; 

5) машини, уреди и опрема за чистење, сортирање и 
пакување на основните земјоделски производи: селектори, 
триери, ветерница сортирачи, лупилки, роначки, освен 
универзални комбинирани со млинови и сл., машини за 
пакување, квасилки, аспиратори и машини за нижење; 

6) машини, уреди и опрема за подготвување и разне-
сување на добиточна храна: 

- мешалки, специјални транспортери и дистрибутери 
на добиточна храна; 

- сечки; 
- млинови и прекрупувачи; 
- котли за подготвување на добиточна храна; 
- машини и уреди за сечење, изземање и дозирање на 

силажа; 
- уреди за вештачко хранење на телиња, прасиња и 

друг добиток; 
- мобилни силоси за силирање на добиточна храна; 

- хранилки и поилки; 
7) машини, опрема и уреди за сточарството: 
- опрема за исхрана и поење на добитокот во штали 

и на пасишта (врзови, прегради, боксови, решеткаста 
шталски подови, грејачи на штали, „електрични пастири" 
и др.); 

- молзилки, цистерни за млеко, пумпи и ладилници 
за млеко; 

- машини за стрижење на овци; 
- машини и уреди за чистење ѓубре во шталите; 
- инкубатори и греалки (вештаки квачки); 
- рачни моторни пили и витли за режење и извлекува-

ње на шумски сортименти; 
- трактори за извлекување на шумски сортимани. 
Ако производителската организација на здружен 

труд или увозникот пушта во промет некој од производи-
те од точ. 1 до 7 на овој став така што со него испорачува 
определени соодветни резервни и други делови и рачен 
алат по единствена продажна цена во која е содржана и 
вредноста на тие делови и алати која посебно не се засме-
тува и не се искажува во фактурата на купувачот-потрошу-
вач, даночното ослободување од овој став го опфаќа и тој 
производ, тие делови и алат. Ако деловите на производот 
од овој став се продаваат како посебни производи, на тие 
делови данокот се пресметува и се плаќа. 

Под ортопедски справи и помагала и други произво-
ди од член 36 став 1 точка 14 на Законот се подразбираат 
и: ортопедски обувки што врз основа на писмен наод од 
надлежниот лекар специјалиста се изработуваат по мерка, 
протези за горните и долните екстремитети, апарати за ре-
гулација на кичмениот столб, апарати за подобрување на 
слухот, био-електротерапеутски апарати, самомерачи на 
крвниот притисок, корзети, мидери и појаси, ортопедски, 
патерици и бастуни, кожни ракавици за протези за горни-
те екстремитети, ортопедски апарати за нозете и рацете и 
други слични ортопедски помагала, инвалидски колички, 
вештачки бубрег, вештачки бели дробови и други слични 
уреди, интеграл-спирали, очила за корекција на видот, по-
магала за слепи лица (бели бастуни, Браеви часовници, 
машини и табели за пишување на Браево писмо, Браева 
хартија за пишување на книги за слепи и специјални очила 
за слепи), очни и забни протези и апарати за мерење на 
шеќерот во крвта. 

Средствата содржани во списокот што го донесува 
Сојузниот секретаријат за финансии во смисла на член 36 
став 1 точка 16 од Законот, овластениот купувач може да 
ги набави без плаќање на данокот на промет на производи 
ако на производителската или на трговската организација 
на здружен труд што ги продава производите на начинот 
определен во член 37 точка 5 став 1 на Законот А поднесе 
писмена изјава (потврда) во која изречно се наведува дека 
спаѓа во купувачите што имаат право производите од таа 
точка да ги набавуваат без плаќање на данокот на промет 
на производи, со повикување на законскиот основ по кој 
тоа право се остварува. Писмената изјава (потврда) ја да-
ваат надлежните органи на управата или органите на уп-
равата надлежни за работи на народната одбрана или ми-
лицијата или други овластени купувачи и таа мора да би-
де нумерирана, датирана, заверена со печат и со потписи 
на овластеното лице на самата порачка или како посебен 
прилог кон порачката. Во изјавата се наведува и редниот 
број на списокот со кој тие производи се опфатени. Прода-
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вачот ја задржува писмената изјава (потврдата) како прав-
д а н а документ за продажбата на тие производи без пре-
сметување на данокот на промет на производи, а во факту-
рата за продажбата се става клаузула дека производите се 
продадени без пресметување на данокот на промет на про-
изводи. Тоа ослободување важи под истите услови и за 
увозот на тие производи, со тоа што потврдата за ослобо-
дување од плаќање на царина служи истовремено и како 
потврда за ослободување од плаќање на данокот на про-
мет на производи. Општествено-политичката заедница и 
стопанските и други организации на здружен труд набаву-
ваат под истите услови, без плаќање на данокот на промет 
на производи, и средства на резервите за вонредни потре-
би. При набавката на минимумот задолжителни средства 
за заштита од воени дејства, на кои не се плаќа данок на 
промет на производи, надлежните органи на собранието 
на општината или месната заедница на продавачот што 
тие производи ги продава на начинот определен во член 
37 точка 5 став 1 на Законот или на производствената ор-
ганизација на здружен труд од која ги набавуваат тие про-
изводи му поднесуваат писмена изјава, кон писмената по-
рачка со повикување на одредбата од член 36 точка 16 став 
1 на Законот. Така набавените средства за заштита им се 
издаваат на граѓаните по списокот. 

Даночното ослободување од член 36 точка 17 став 1 
на Законот важи за увоз само на оние производи од таа 
точка што во целост се ослободени од плаќање на царина. 
Ако на увозот на тие производи се плаќа намалена цари-
на, данокот на промет на производи се плаќа без какво и 
да е намалување. 

На производите кои, врз основа на посебни потврди 
од Сојузниот секретаријат за надворешни работи, им се 
продаваат на странски дипломатски и конзуларни пре-
тставништва и на странски дипломатски персонал и на 
конзуларни функционери во смисла на член 36 точка 19 
став 1 на Законот, не се плаќа данокот на промет на произ-
води. Купувачите можат тие производи да ги набавуваат, 
со поднесување на таква потврда, само транзитно или од 
стовариштето во кое производите не се водат по цените со 
вклучените даноци, и тоа исклучително за непосредна по-
трошувачка на странското дипломатско и конзуларно 
претставништво, односно за непосредна лична потрошу-
вачка на странскиот дипломатски персонал и на конзулар-
ните функционери. Продавачот во фактурата за продажба 
на производите го внесува бројот и датумот на потврдата, 
како и името и презимето и функцијата на лицето или на-
зивот на дипломатското или конзуларното претставниш-
тво на кое производот му е продаден без пресметување на 
данокот на промет на производи, а потврдата ја става во 
книговодствената документација. Споменатите купувачи 
можат на изложениот начин да ги набавуваат производите 
под услов да постои реципроцитет, а од дериватите на на-
фта - само ОЈше деривати за кои во точка 3 под 4 забелеш-
ка кон тарифниот број 2 на Тарифата е пропишано дека 
можат да ги набавуваат без плаќање на данокот на промет 
на производи на начинот определен во член 37 точка 5 
став 1 на Законот, освен моторен бензин и дизел-гориво 
што можат со потврда да го набавуваат со даночно осло-
бодување и на пумпните станици. Производствената или 
трговската организација на здружен труд која врши про-
мет на дериватите на нафта може на тие купувачи врз ос-
нова на потврдата од овој став да им продаде и испорачи 
без пресметување на данок на промет на производи опре-
делени количини и видови на моторен бензин и дизел-го-
риво, а може наместо испораката на тие производи да им 
испостави (продаде) определен број посебни бонови што 

гласат на определен вид и количина од тие горива изразе-
ни во литри, без ознака на продажната цена. Тие бонови 
претставуваат книговодствен документ дека е во прашање 
продажба на наведените деривати која со одредбата на 
точка 3 под 4 забелешка кон тарифниот број 2 на Тарифа-
та е ослободена од плаќање на данокот на промет на про-
изводи и таа на купувачот му служи за набавка на тие де-
ривати, без плаќање на цената на која и да е пумпна стани-
ца или на друга деловна единица на територијата на Ју-
гославија. Ако купувачот од овој став набавил врз основа 
на тие бонови определени деривати на нафта од друг про-
давач, а не од деловната единица (пумпната станица и др.) 
на организацијата на здружен труд што му ги цродала де-
риватите без пресметување на данокот на промет на про-
изводи и што му ги издала наведените бонови, тој друг 
продавач по истекот на месецот ќе и ги фактурира на таа 
организација сите количини што и ги продал за нејзините 
бонови по цените без данокот на промет на производи и 
кон фактурата ќе ги приложи и тие бонови и спецификаци-
ја на продажбата по тие бонови. Копијата на таа фактура, 
со спецификација на продажбата по тие бонови му служи 
на тој продавач како правдачки книговодствен документ 
за продажбата на определени деривати без пресметување 
на данокот на промет на производи врз основа на кои 
може да ја намали својата даночна обврска за износот на 
непресметаниот данок. 

Корисниците на општествени средства можат, под 
условите и на начинот што се определени во член 36 став 1 
точка 20 и во член 37 точка 5 став 1 од Законот, да набаву-
ваат врз основа на писмена изјава, без плаќање данок на 
промет на производи, произвиоди што ќе им ги даваат на 
Југословенскиот црвен крст, на штабовите и други орга-
низации за одбрана од елементарни и на други непогоди, 
кои без надомест или со надомест ќе им ги даваат на на-
страданите во вид на помош. Ако Југословенскиот црвен 
крст, штабовите и други организации за одбрана од еле-
ментарни и други непогоди набавуваат како крајни потро-
шувачи за сопствени, административни и слични погреби 
производи што можат да се набавуваат само со плаќање 
на пропишаниот данок на промет на производи (на при-
мер: канцелариски столови, хартии за пишување и др.), 
што не се користат за целите од овој став, можат да ги на-
бавуваат само со плаќање на тој данок. 

Под трајно жаречки печки и шпорети за етажно гре-
ење на кои, во смисла на член 36 став 1 точка 21 од Зако-
нот, не се плаќа данок на промет на производи се подраз-
бираат печките и шпоретите за горење со јаглен и брикети 
од јаглен што се изработени за комбинирано согорување 
на доведеното гориво, со дополнително согорување на 
швелувани гасови. Тие печки и шпоети имаат голем про-
стор за гориво, со широка решетка за согорување во текот 
на подолг период, шри што е овозможено двократно сого-
рување со доведување на додатен воздух во зоната на не-
согорените гасови. 

Данок на промет на производи не се плаќа на сликар-
ски и скулпторски прибор и материјал од член 36 став 1 
точка 24 од Законот, ако тие производи ги набавуваат ор-
ганизациите на Здружението на ликовните уметници на 
Југославија на начинот определен во член 37 точка 5 став 
1 од Законот, но само за потребите на своите членови. На 
порачката или во посебен прилог, тие организации му да-
ваат на продавачот изјава во која се повикуваат на одред-
бата од член 36 став 1 точка 24 на Законот, со клаузула де-
ка тие производи ги набавуваат исклучиво за потребите на 
своите членови. Писмената изјава мора да му биде дадена 
на продавачот пред испораката на купените производи од-
носно пред испоставувањето на фактурата за продажба. 
Организациите на Здружението на ликовните уметници на 
Југославија водат евиденција за набавката и движењето на 
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тие произоди. Ако така набавените производи се продава-
ат или на друг начин им се отуѓат на други лица, 
Здружението ќе го пресмета и уплати пропишаниот данок 
на промет на производи. 

Данок на промет на производи не се плаќа на амба-
лажата што трговските и други организации на здружен 
труд ја набавуваат за пакување на производите што ги 
продаваат (член 36 став 1 точка 25 од Законот). Под амба-
лажа се подразбираат сите видови амбалажа (кеси, кутии, 
сандаци, шишиња, лименки, стакленки итн.), без оглед на 
тоа од каков материјал се изработени, како и палети, 
жици, ленти, коноп, манила, рафија, пакпапир, лепливи 
ленти, етикети-налепници, вињети, упатства за употреба 
на производите и други слични производи што се лепат 
или на друг начин прицврстуваат на производот или се 
ставаат во амбалажата. При набавката на амбалажа, тие 
организации поднесуваат писмена изјава за целта на на-
бавката на тие производи и водат евиденција за набавена-
та амбалажа, по видот и количината, и за нејзиното 
движење (член 10 од Законот). Ако тие организации ја про-
даваат или отстапуваат амбалажата набавена без плаќање 
данок на промет на производи на лице кои нема право на 
купување амбалажа без плаќање данок на промет на про-
изводи, или ја продаваат како стоки на крајни потрошува-
чи, го пресметуваат и уплатуваат пропишаниот данок на 
промет на производи. Како амбалажа се сметаат и картон-
ска пластични и други слични чаши и садови во кои про-
давачот му испорачува определен производ на крајниот 
потрошувач заради конзумирање, а кои по употребата се 
фрлаат (на пример: чаши во кои продавачот точи овошен 
сок, пиво и др.). 

Трговската организација на здружен труд која прода-
ва производи во повратна амбалажа, ја задолжува својата 
деловна единица по видот, количината и вредноста на таа 
амбалажа, со вклучен основен и посебен данок на промет 
на производи. Таа организација по истекот на секој месец 
го сторнира задолжувањето на деловната единица за вред-
носта на амбалажата и за износот на данокот на промет 
на производи содржан во таа вредност, што се однесуваат 
на вратената амбалажа. Ако трговската организација от-
купува од купувачот празна повратна амбалажа, која ќе му 
ја испорача на производителот чии производи се продава-
ат во таа амбалажа, не пресметува данок на промет на 
производи ни при откупот а ни при испораката на таа ам-
балажа до производителот. На вредноста на недостигачка-
та повратна амбалажа што на таа трговска организација 
ја фактурира производителот - данок не се плаќа ако во 
тој промет се исполнети условите од член 6 став 1 точка 1 
на Законот, но трговската организација на здружен труд е 
должна на вредноста на недостигачката повратна амба-
лажа која го надминува обемот дозволен со нејзиниот са-
моуправен општ акт да пресмета и плати и основен и по-
себен данок на промет на производи. 

Под конфекција на облека и рубелина за деца, во го-
лемини до бројот 16 заклучно, на која, во смисла на член 
36 став 1 точка 29 од Законот, не се плаќа данок на промет 
на производи, се подразбираат сите видови облека и рубе-
лина за деца до тој број од текстил, кожа или друг матери-
јал или во комбинација на разни материјали, освен од 
кожа на рептилии и од природни крзна од тар. број 8 на 
Тарифата, а особено: горна облека за машки деца и горна 
облека плетена и преплетена, детски палта, детски фуста-
ни и детска облека, рубелина за машки деца и девојчиња 
вклучувајќи и рубелина плетена и преплетена, пелени, дет-
ска рубелина свилена и друга детска рубелина, детски пле-
тени ракавици и детски чорапи, детски капи и шапки пле-
тени и преплетени и др. Под конфекција на облека и рубе-
лина за деца од овој став не се сметаат шамивчиња, ша-
мии, преслеки за детски колички и детски кошари, детски 
постелни работи и сл. Под детски обувки на кои, во смис-
ла на член 36 став 1 точка 30 од Законот, не се плаќа данок 
на промет на производи, се подразбираат обувки во голе-
мини до бројот 34 заклуно без оглед на тоа од каков мате-
ријал се изработени, освен обувки изработени од кожи на 
рептилии од тар. број ,8 на Тарифата. 

Не се плаќа данок на промет на производи на против-
пожарни автомобили и приколки и на други противпожар-
ни возила, противпожарни пумпи и други производи од 
член 36 став 1 точка 31 на Законот, вклучувајќи и против-
пожарни средства за лична заштита и лична противпожар-
на запштитна опрема што и организациите на здружен 
труд можат да ја набавуваат без плаќање данок на промет 
на производи, ако противпожарните единици, против-
пожарните друштва и други противпожарни организации 
ги набавуваат тие производи на начинот определен во 
член 37 точка 5 став 1 од Законот со поднесување писмена 
изјава, која мора да биде нумерирана, датирана и заверена 
со печат и со потписи на одговорните лица, дека спаѓаат 
во наведените купувачи и дека набавените производи ќе ги 
користат исклучиво за целите поради кои се ослободени 
од плаќање данок на промет на производи. Наведените ку-
пувачи водат евиденција за набавката, движењето и корис-
тењето на тие производи. 

Како погребна опрема од член 36 став 1 точка 35 на 
Законот, која е ослободена од плаќање данок на промет на 
производи, се сметаат следните производи кога ги прода-
ваат организации на здружен труд што вршат дејност на 
продажба на погребна опрема и работи на погреби, заколи 
и одржување на гробишта и гробници, како и кога тие 
производи ги продаваат самостојни занаетчии-производи-
тели кои водат деловни книги или книга на прометот, кои 
за секој промет што ќе го извршат испоставуваат фактури 
и ги водат пропишаните евиденции според одредбите на 
овој правилник, и тоа: сандаци за закоп и лимена влошка 
за тој сандак; погребен симбол, (крст, пирамида, нишан и 
др.); урна и кутија за транспорт на урната; сандак за пре-
нос на мртовец со авион идр.; покров, чаршав, душек, пер-
ница и тапацирунг - за сандаци за погреб и патики за 
мртовец. Како погребна опрема се сметаат и венци од 
вештачко и природно цвеќе и зеленило и ленти за тие вен-
ци. 

Право на набавка на патнички автомобили без плаќа-
ње данок на промет на производи, што се врши под усло-
вите од член 36 став 1 точка 36 за Законот, имаат инвалид-
ните лица што ќе поднесат до продавачот од таа одредба 
писмен наод и мислење на надлежната инвалидска коми-
сија дека имаат едно или повеќе од следните телесни загу-
бувања, оштетување или фатеност: 

1) загубување или оштетуање на долните екстремите-
ти односно на карлицата поради кои настапило трајно те-
лесно оштетување најмалку од 80%, и тоа: целосна мотор-
на фатеност на едната страна на телото, параплегија, 
триплегија и квадриплегија; целосна моторна фатеност на 
обете нозе; делумна моторна фатеност на обете нозе; ош-
тетување на лумбосакралниот плексус; мускулна дистро-
фија, спинални мускулни атрофии, полиомиозити и дер-
матомиозити, како и други претежно мускулни заболува-
ња со фатеност на долните екстремитети; загубување на 
нога во колкот; загубување на нога во ниво на натколени-
цата со чкунка пократка од 12 cm мерено од големиот тро-
хантер; загубување на нога во ниво на натколеницата со 
вкочанетост или со контрактура на зглобот на колкот во 
понеповолна положба; загубување на нога во ниво на на-
тколеницата со незгодна чкунка за протеза; загубување на 
обете нозе во ниво на натколеницата, со функционално ис-
правна чкунка и зглоб на колкот; загубување на обете нозе 
во коленото, со незгодна чкунка за протеза или со функци-
онално неисправен зглоб на колкот; загубување на обете 
нозе во коленото, со функционално исправна чкунка и 
зглоб на колкот; загубување на обете нозе во ниво на по-
тколеницата, со вкочанетост или со контрактура на згло-
бот на коленото или колкот во неповолна положба; загу-
бување на обете нозе во ниво на потколеницата, со незгод-
на чкунка или со чкунка пократка од 8 cm; загубување на 
обете потколеници, со незгодни чкунки за протези; загубу-
вање на обете нозе во ниво на потколеницата со функцио-
нално исправна чкунка, зглобови на колкот и колената; за-
губување на обете нозе во ниво на стопалата (Pirogoff, или 
Shopart, или Ѕуте) со незгодни чкунки; загубување на обе-
те нозе во ниво на стопалата (Pirogoff или Ѕуте или Sho-
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part), со функционално исправни чкунки; загубување на 
обете нозе во ниво на стопалата (exarticulatio, tarsometatar-
salis sec. Lisfranc), со незгодни чкунки; вкочанетост на 
зглобовите на обата колка во поволна положба (во флек-
ција од 170 до 160 степени, адукција или адукција до 10 
степени и во неутрална положба на ротација); вкочане-
тост на зглобовите на обата колка во неповолна положба; 
ограниченост на подвижноста на зглобовите на обата кол-
ка (потешки контрактури со разни етиологии, како и сос-
тојба по артропластика); псеудоартроза на фемурот на 
обете нозе; вкочанетост на зглобовите на обете колена во 
неповолна положба (под агол од најмалку 150 до 120 сте-
пени за обете колена); многу разглавени зглобови на обете 
колена, со неопходно носење на апарат; псеудоартроза на 
потколениците (тибијата или обете коски); лошо зараснат 
прелом на потколеницата на обете нозе, со деформација 
на стопалата, атрофија на мускулите или оток; апсолут-
но скратување на нога повеќе од 7 cm; вкочанетост на обе-
те стопала во неповолна положба; деформација на стопа-
лата на обете нозе или последици од прелом на мелеолот, 
летната коска, тарзалните и метатарзалните коски; хрони-
чен остеомиелитис на нозете со фистули или со функцио-
нални пречки; целосна неупотребливост на нозете наста-
ната од други причини; 

2) целосно загубување на видот на обете очи; ампута-
ција или целосна фатеност на екстремитетите поради која 
не можат лично да управуваат со патнички автомобил. 

Даночното ослободување од член 36 став 1 точка 36 
на Законот не може да се оствари врз основа на писмен на-
од и мислење на надлежната инвалидска комисија ако од 
нивното издавање изминале повеќе од шест месеци. 

Инвалидното лице од член 36 став 1 точка 36 на Зако-
нот кое има повеќе од 18 години живот може да оствари 
право на даночно ослободување од таа одредба само кога 
определен патнички автомобил го набавува исклучително 
за свој личен превоз и само ако на продавачот му 'ги под-
несе на увид, покрај наведениот писмен наод и мислење на 
надлежната инвалидска комисија, следните докази: 

П дека е лично способно да управува со патнички ав-
томобил, што се докажува со соодветна возачка дозвола 
на име на тоа лице која мора да биде издадена или завере-
на по издавањето писмен наод и мислење на надлежната 
инвалидска комисија за соодветно телесно загубување, 
оштетување или фатеност, или 

2) ако лично не може да има возачка дозвола поради 
наведените телесни загубувања, оштетувања или фате-
ност, според прописите да остварило право на нега и по-
мош од друго лице кое има возачка дозвола и кое ќе упра-
вува со тој автомобил исклучително за превезување на тоа 
инвалидно лице, што се докажува со соодветно решение 
со кое е остварено тоа право на нега и помош, како и со 
возачката дозвола на лицето што му јадава таа нега и по-
мош на тоа инвалидно лице во која органот надлежен за 
издавање дозвола претходно внел податок дека тоа лице е 
овластено да управува и со автомобилот на тоа инвалид-
но лице исклучително заради негов личен превоз. 

Продавачот е должен за сите наведени докази врз ос-
нова на кои инвалидното лице остварува право на набавка 
на патнички автомобил во смисла на член 36 став 1 точка 
36 од Законот да внесе соодветни податоци во фактурата 
за продажба на патнички автомобил на тоа лице без засме-
тување данок на промет на производи. Надлежната оп-
штинска служба за општествени приходи го потврдува на 
фактурата ослободувањето од плаќање данок на промет 
на производи, врз основа на што патничкиот автомобил 
може да се регистрира на име на тоа инвалидно лице. 

Користењето на патничкиот автомобил набавен спо-
ред одредбите на член 36 став 1 точка 36 од Законот без 
плаќање данок на промет на производи од страна на дру-
го лице и за кои и да е други цели, освен кога со автомоби-
лот истовремено се превезува и инвалидното лице, се сме-
та како давање на тој автомобил на друго лице на употре-
ба во смисла на таа законска одредба. Како давање на ав-
томобилот на употреба се смета и користењето на тој ав-
томобил за кои и да е цели од страна на лицето што му 

дава нега и помош на инвалидното лице, освен кога со тој 
автомобил истовремено се превезува и инвалидното лице. 
Контрола на наменското користење на автомобилот 
вршат ндлежните општински органи. Воен инвалид од 
прва група на кој, според член 60 од Законот за воените 
инвалиди и член 69 од Законот за основните права на вое-
ните инвалиди и на семејствата на паднатите борци, му се 
дава бесплатно на употреба моторно возило, нема право 
на користење на даночното ослободување од член 36 став 
1 т очка 36 на Законот. 

Под гробници од член 36 став 1 точка 38 од Законот 
што се сметаат како недвижности и на кои не се плаќа да-
нок на промет на производи се подразбираат објекти што 
се со цврст материјал споени и врзани за земјиштето и ка-
ко такви претставуваат неразделива градежна целина, а се 
изградени на грозните површини што се утврдени според 
урабанистичките услови. 

Градежниот материјал наменет исклучиво за термо-
изолација од член 36 став 1 точка 40 од Законот кој е изра-
ботен од плута или од минерални материјали, стаклена 
волна и синтетички материјали, се смета за таква изработ-
ка од тие материјали што се подготвени за употреба во 
градежништвото, а се опфатени во тар. бр. 39.01, 39.02, 
39.04, 39.05, 39.06, 38.07, 68.13 и 70.20 од Царинската тари-
фа. 

Ослободување од плаќање на данокот на промет на масло 
за горење 

Член 54 
Обоеното масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло-

то за горење лесно специјално (ЛС) може да им се продава 
само на следните купувачи и само за следните цели: 

1) на организации на здружен труд на морското и 
слатководното рибарство - за погон на рибарски бродови, 
како и за погон на рибарски бродови на индивидуални ри-
бари со кои имаат склучени писмени договори за произ-
водствена кооперација, со рок на траење од најмалку три 
години, со кои се регулира и. прашањето за снабдување на 
тие рибари со наведените масла и според КОЈ! тие рибари 
им го отстапуваат целокупниот улов на риба и на тие ор-
ганизации; за загревање во училиштата, во ученичките и 
студенските домови, во касарните и другите простории на 
Југословенската народна армија, во милицијата, во едини-
ците на територијалната и цивилната заштита во кои се 
врши обука, сместување и исхрана на луѓето; на детските 
социјалните и здравствените организации на здружен 
труд - за загревање на простории; на земјоделските орга-
низации на здружен труд - за погон и загревање на штали, 
живинарници, сушилници, стакленици и пластеници за 
производство и сушење на земјоделски производи. Купу-
вачите од оваа точка можат тие масла да ги набавуваат 
без плаќање данок на промет на производи само со подне-
сување на писмена порачка и соодветна писмена изјава, на 
начинот и под условите што се определени во член 37 точ-
ка 5 став 1 од Законот. Ако купувачите од оваа точка наве-
дените масла ги набавуваат по еден договор сукцесивно во 
текот на годината, на продавачот му даваат писмена изја-
ва, со повикување на тој договор, само со првата порачка, 
а продавачот при наредните испораки ќе се повикува во 
фактурите на таа изјава. Купувачите од оваа точка во 
смисла на член 10 став 1 од Законот водат евиденција за 
набавените масла и за нивното трошење за определени це-
ли: 

2) на граѓаните, за горење во печки во домаќинствата, 
со наплатување на пропишаниот основен данок на промет 
на производи по пониска (повластена) даночна стапка, и 
тоа само на пумпните станици; 

3) на куќните совети, со наплатување на основниот 
данок на промет по пониска даночна стапка врз основа на 
нивната писмена порачка и писмена изјава, што ја заверил 
и потпишал претседателот на куќниот совет, дека маслото 
за горење го набавуваат исклучиво за загревање на станбе-
ни згради и станбени простории. Тие купувачи можат мас-
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лото за целите од оваа точка да го набавуваат само на на-
чинот определен во член 37 точка 5 став 1 од Законот; 

4) на корисниците на општествени средства на кои 
масло за горење им се продава со наплатување на основ-
ниот данок на промет на производи по пониска даночна 
стапка, на начинот определен во член 6 од Законот, - за 
греење на индустриски печки и загревање на хотели и дру-
ги 1 гостителски објекти од член 21 ст. 7 и 8 на овој правил-
ш во кои се врши исклучиво уготстителска дејност. 

За други цели, освен за целите од став 2 на овој член, 
наведените масла за горење можат да им се продаваат на 
граѓани, граѓански правни лица и на корисници на оп-
штествени средства исклучиво на начинот определен во 
член 37 точка 5 став 1 од Законот по највисоките даночни 
стапки определени за тие масла. 

Од купувачот од став 2 на овој член кој набавеното 
масло ќе го употреби за други цели, а не за целите поради 
кои е воведено даночно ослободување односно даночно 
олеснение, или ќе го продаде или ќе му го даде без надо-
мест на лице кое нема право да го набавува со даночно ос-
лободување или даночно олеснение, ќе се наплати данок 
на промет на производи по највисоките даночни стапки. 

Ослободување од плаќање на посебен данок на промет на 
производите од член 37 на Законот 

Член 55 
Даночните обврзници што вршат промет на произво-

ди преку свои продавници и други слични деловни едини-
ци се должни, во смисла на член 22 став 2 точка 7 од Зако-
нот, во цените на производите, пред нивната испорака 
(продажба), на тие продавници и единици да им засмету-
ваат основен и посебен данок на промет на производи. 

Одредбата на член 37 точка 5 став 1 од Законот се 
применува на продажбата на производи што корисникот 
на општествени средства ќе му ја изврши од која и да е де-
ловна единица на купувач корисник на општествени сред-
ства како на краен потрошувач, врз која не се засметува и 
не се плаќа посебен данок на промет на производи под 
следните услови: 

1) купувачот да е корисник на општествени средства 
како краен потрошувач; 

2) купувачот да му поднесол на продавачот писмена 
порачка, која мора да биде датирана и потпишана од од-
говорното лице на купувачот; 

3) продавачот за секоја таква продажба да испостави 
фактура; 

4) продавачот таквиот промет посебно да го евиден-
тира; 

5) продавачот во деловната единица да организирал 
таков начин на промет и тоа да к го пријавил на над-
лежната служба за општествено книговодство; 

6) продадените производи да не се наплатуваат во го-
тови пари. 

Ако продажбата од став 2 на овој член е организира-
на во деловна единица која за производите што ги прода-
ва се задолжува по продажните цени во кои се вклучени 
основниот и посебниот данок на промет на производи, 
продавачот со примената на соодветна збирна пресметана 
стапка на посебните даноци на промет на производи (ре-
публичкиот односно покраинскиот и општинскиот) прет-
ходно ќе ги исклучи тие даноци од продажната цена. Да-
ночниот обврзник може, со примена на збирната пресме-
тана даночна стапка од продажната цена да ги исклучи 
сите видови вкалкулирани даноци на промет на произво-
ди, а потоа, на таа цена со примена на пропишаната да-
ночна стапка да го додаде основниот данок на промет на 
производите кој се плаќа во тој промет. Во фактурата која 
за таква продажба му ја испоставува на купувачот-корис-
ник на општествени средства, продавачот ja искажува про-
дажната цена без посебни даноци на промет на производи, 
со повикување на бојот и датумот од писмената порачка 
на купувачот, а во посебен прилог што го одлага кон копи-
јата на фактурата, или на грбот на фактурата, ја искажува 
продажната цена со вклучените даноци, пресметаната 

збирна стапка на данокот на промет, износите на посебни-
те даноци на промет на производи што се одбиваат од 
продажната цена и продажната цена по одбивање на тие 
даноци што се наплатува од купувачот, во која е содржан 
основниот данок на промет на производи. 

Ако корисникот на општествени средства му ги про-
дава производите на купувачот-корисникот на општестве-
ни средства на кој и да било начин и за кои и да било цели, 
но за готови пари, на таквот промет се пресметува и се 
плаќа пропишаниот и основен данок на промет на произ-
води и посебен данок на промет на производи. 

IV. ДАНОЧНИ ЕВИДЕНЦИИ 

1. Содржина на даночните евиденции 

Член 56 
Заради обезбедување правилно и навремено пресме-

тување и плаќање данок на промет на производи, основни-
те организации на здружен труд и други корисници на оп-
штествени средства, вклучувајќи ги и угостителските ор-
ганизации на здружен труд и угостителските единици на 
неугостителски организации регистрирани кај надлежни-
от стопански суд за вршење на угостителска дејност, кои 
во смисла на член 12 од Законот се сметаат како даночни 
обврзници на тој данок, а кои вршат промет на производи 
и услуги како своја дејност, во своето книговодство и во 
вонќниговодствената даночна евиденција обезбедуваат 
податоци за даночните основици според тарифните бро-
еви и истите даночни стапки врз основа на кои се утврду-
ва, плаќа и насочува аконтацијата, како и податоци врз ос-
нова на кои тој данок се пресметува периодично и конеч-
но. 

Аналитичко евидентирање на даночните основици 
врз кои се применуваат различни даночни стапки од исти 
или од различни тарифни броеви, даночниот обврзник 
може да обезбеди и со вонкниговодствена евиденција, која 
мора да биде усогласена со соодветните книговодствени 
податоци. 

Даночните обврзници кои под условите од чл. 6, 7 и 8 
и член 37 точка 5 став 1 од Законот им продаваат произво-
ди на корисниците на општествени средства кои ги наба-
вуваат заради натамошна продажба, или како репродук-
циони материјали, или како опрема, или за сопствена по-
трошувачка, или кои набавуваат производи од член 36 на 
Законот, за таквиот промет на фактурите ги обезбедуваат 
следните податоци: реден број, назив на купувачот и мес-
то на неговото седиште, број и датум на писмената порач-
ка, број и датум на писмената изјава, износ на фактурната 
вредност на неоданочените производи, износ на фактурна-
та вредност на оданочените производи, основица за пре-
сметување на данокот на промет на производи по истиот 
тарифен број и по истата даночна стапка и износ на пре-
сметаните даноци на промет на производи. 

Даночниот обврзник води евиденција и за продажба-
та на производи на дипломатски и конзуларни претстав-
ништва и на други купувачи во смисла на член 36 став 1 
точка 20 од Законот. 

За сите продажби евидентирани во книговодствената 
и вонкниговодствената даночна евиденција од ст. 3 и 4 на 
овој член, даночниот обврзник ги одлага во својата книго-
водствена документација копиите од фактурите, кон кои 
ги прилага писмените порачки и писмените изјави на ку-
пувачот, односно потврдите на Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи. 

Даночниот обврзник води евиденција и за продажба-
та на производи на самостоен угостителски или трговски 
дуќан, во смисла на член 37 точка 5 став 2 од Законот, на 
која не плаќа ни основен ни посебен данок на промет на 
производи. За таа продажба даночниот обврзник одлага 
во својата книговодствена документација копија од факту-
рата во која го означува бројот и датумот на одобрението 
од надлежниот орган издаден на дуќанот за вршењето на 
тие дејности со клаузула дека на тој промет не е пресме-
тан ни основен ни посебен данок на промет на производи. 
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Копиите од тие фактури даночниот обврзник ги доставува 
во рок од три дена до службата за општествени приходи 
на општината во која е издадено тоа одобрение. 

Ако за одделни производи како даночна основица е 
предвидена единица на мера на производ (литар, хектоли-
тарски степен, парче во определена форма или пакување) 
или вредност по единица производ, даночниот обврзник 
преку книговодствената и вонкниговодствената даночна 
евиденција ја следи состаојбата и движењето на тие произ-
води така што на секој вид за кој е пропишана различна 
даночна стапка на данок на промет да може да се примени 
таа стапка. 

Ако со Законот е пропишано даночните обврзници во 
прометот на определени производи да го пресметуваат и 
плаќаат данокот на промет на производи на даночната ос-
новица која претставува набавна цена, тие во своето кни-
говодство и во вонкниговодствената даночна евиденција 
ќе обезбедат податоци за состојбата и движењето на наба-
вените производи по набавките цени, распоредени по та-
рифните броеви и по истите даночни стапки. Во таа еви-
денција се внесуваат податоците од книговодствената до-
кументација врз основа на која е извршено и задолжување 
во книговодството на даночниот обврзник. 

2. Евиденции што ги водат самостојни занаетчии, угостите-
ли и др. 

Член 57 
Ако со прописите на републиката^ автономната по-

краина или на општината со кои се регулира обврската за 
водење деловни книги или книга на прометот за самостој-
ните занаетчии - производители или за самостојни тргов-
ски, угостителски, услужни или други дуќани, не се посеб-
но регулирани даночните евиденции и начинот на нивно-
то водење, во врска со тие евиденции врз тие даночни об-
врзници ќе се применуваат соодветните одредби од овој 
правилник. 

3. Евиденции што ги водат самостојни занаетчии кои 
вршат преработка и производство на предмети од кршено 

злато 

Член 58 
Самостоните занаетчии што вршат преработка и 

производство на предмети од кршено залто (златари) се 
должни да водат евиденција за купувањето на кршено зла-
то, евиденција за преработката на кршено злато и евиден-
ција за производството и продажбата на предмети од зла-
то. Тие даночни обврзници се должни за секоја количина 
купено кршено злато да му издаваат потврда на продава-
чот на тоа злато. 

Евиденцијата за преземањето на предмети од злато 
или од кршено злато што го дава порачувачот за поправ-
ка или за изработка на нов предмет од тоа злато мора да 
содржи: реден број и датум на потврдата за преземање на 
предметот од злато или од кршено злато со податоци за 
видот на предметот односно златото и неговата маса во 
грамови и за финоста на златото (на пример 950, 840, 750, 
583), презиме, име и адреса на порачувачот и број на него-
вата лична карта, податоци за извршената поправка или 
изработка на нови предмети, со нивната маса во грамови 
и за финоста на златото и податоци за цената за изврше-
ната услуга. 

Евиденцијата за купувањето на кршено злато мора 
да содржи: реден број и датум на потврдата за купување 
на златото; презиме, име и адреса на продавачот на злато-
то ; податок за купената количина злато во грамови и под-
аток за финоста на златото (на пример 950, 840, 750, 853). 

Евиденцијата за преработката на кршено злато мора 
да содржи податоци: за залихите на злато од претходната 
година, во грамови и по финоста; за преработените коли-
чини злато во текуштата година, за вкупната количина 

кршено злато, во грамови и по финоста, и за потрошокот 
на злато за услуги, во грамови и по финоста. 

Евиденцијата за производството и продажбата на 
предмети од злато мора да содржи податоци: за залихите 
на злато од претходната година во парчиња, грамови и по 
финоста; за производството во текуштата година, во пар-
чиња, грамови и по финоста; за вкупната количина, во 
парчиња, грамови и по финоста, за продажбата во текуш-
тата година на одделни предмети од злато, со ознака на 
финоста и продажната цена со засметани даноци (основ-
ниот и посебниот) на промет на производи. 

Потврдата за купување на кршено злато мора да 
содржи: презиме и име на продавачот на златото, негова 
адреса и број на личната карта; податоци за видот на 
предметите од кршено злато во грамови и по финоста; це-
ната по еден грам злато со финост 999/1000 и вкупниот из-
нос на вредноста на купеното злато. Потврдата мора да 
биде нумерирана и датирана и мораат да ја потпишат 
продавачот и купувачот на златото. 

Евиденциите од ст. 2 до 5 на овој член мора да ги за-
вери надлежната општинска служба за општествени при-
ходи. 

Член 59 
Сметката од член 23 став 7 на Законот мора да 

содржи: реден број, место и датум на издавањето, вид (на-
зив) на продадениот производ, односно на извршената ус-
луга, единица на мера, цена по единица на мера, вкупна 
цена на продадените производи, односно на извршената 
услуга, потпис и печат на издавачот на сметката. Сметка-
та ја издава поединец од член 23 на Законот поединечно за 
секој остварен промет на производи, односно за секоја из-
вршена услуга, во два примерока од кои оригиналот му се 
предава на купувачот односно на корисникот, а копијата 
се одлага како книговодствено-даночна исправа. Сметките 
од овој став мораат да бидат поврзани во посебна книга и 
означени со редни броеви, а книгата пред запишување на 
податоците мора да је завери надлежната општинска 
служба за општествени приходи. 

Патниот налог од член 23 став 9 на Законот мора да 
содржи: реден број, место и датум на издавањето, име и 
презиме (назив) на корисникот на превозот, место од кое 
се врши превозот, место до кое се врши превозот, делечи-
на во километри, вид на товарот и количина, цена по еден 
километар превоз, вкупна цена на превозот, потпис и пе-
чат на превозникот. Патните налози од овој став мораат 
да бидат поврзани во посебна книга и означени со редни 
броеви, а книгата мора пред употреба и пред запишување 
на податоците да ја завери надлежната општинска служба 
за општествени приходи. 

Даночниот обврзник од член 23 став 7 на Законот 
може да го евидентира прометот само на касените ленти 
што претходно ги заверила надлежната општинска 
служба за општествени приходи. 

4. Евидентирање на набавениот репродукционен материјал 
и опрема 

Член 60 
Производствена организација на здружен труд или 

друг корисник на општествени средства кој, врз основа на 
писмена изјава дадена на продавачот, набавува репродук-
ционен материјал, резервни и други делови, опрема и дру-
ги производи, без плаќање данок на промет на производи, 
односно со плаќање данок на промет по пониска (повлас-
тена) даночна стапка, обезбедува во книговодството, од-
носно во вонкниговодствената даночна евиденција пода-
тоци за набавката, движењето и потрошокот на тој мате-
ријал, по видот, количината и вредноста од фактурите и 
од другите документи за набавката, како и за набавката и 
движењето на опремата и на другите производи што ги 
набавил без плаќање данок на промет односно со плаќање 
данок на промет на производи по пониска (повластена) 
даночна стапка. 
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5. Обврски на даночните обврзници во смисла на член 14 
од Законот 

Член 61 
Заради насочување на данокоот на промет на произ-

води спрема седиштето на купувачот - корисникот на оп-
штествени средства во смисла на член 14 став 1 од Зако-
нот, производителските, надворешнотрговиските и тргов-
ските организации на здружен труд што им продаваат 
производи на тие купувачи на начинот определен во член 
37 точка 5 став 1 од Законот, обезбедуваат како даночни 
обврзници такќа даночна евиденција од која ќе се видат 
износите на данокот по тој основ за секоЈа република од-
носно автономна покраина. 

6. Уплатување на даноци и доставување на податоци и до-
кументација 

Член 62 
Во смисла на член 27 став 2 од Законот, даночните 

обврзници уплатуваат основен данок на промет на произ-
води и посебен републички односно покраински данок на 
промет на производи, за целиот промет што ќе го оства-
рат на територијата на одделна република односно авто-
номна покраина, на соодветни уплатни сметки за уплата 
на тие даноци што ќе ги отвори организационата единица 
на службата за општествено книговодство во седиштето 
на републиката односно автономната покраина, или ги на-
платуваат на друг начин ако тоа е определено со репуб-
лички односи со покраински прописи. 

Даночните обврзници уплатуваат посебен општински 
данок на промет на производи за сиот промет остварен на 
територијата на одделна општина - на соодветна уплатна 
сметка на општината. 

Даночните обврзници за промет остварен во одделни 
општини доставуваат до општинските служби за општес-
твени приходи, на нивно барење, тримесечни, специфика-
ции за вкупно уплатените аконтации на данокот на про-
мет на производи кумулативно од 1 јануари до крајот на 
периодот на кој се однесува спецификацијата и тоа расчле-
нето по видови на даноци. 

Ако со евиденциите за следеле на прометот на произ-
води, што се водат во продавниците и во други деловни 
единици што се наоѓаат на територијата на други општи-
ни надвор од седиштето на даночниот обврзник, не се 
обезбедуваат во целост и податоци за даночните основици 
за пресметување и плаќање на данокот на промет, даноч-
ниот обврзник обезбедува во својата евиденција и подато-
ци за даночните основици на таквата продавница или на 
друга деловна единица, и тоа посебно за секој вид произ-
вод на чијшто промет се плаќа данок на промет на произ-
води според тарифните броеви и истите даночни стапки. 

V. УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА ДАНОКОТ 
НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 

1. Утврдување на аконтациите на данокот на промет од 
член 24 став 4 точ. 1 до 4 од Законот, по наплатените про-

дадени производи 

Член 63 
Даночниот обврзник од член 56 на овој правилник го 

утврдува износот на данокот на промет на производи 
содржан во наплатените продадени производи, што во 
рок од пет дена се плаќа како аконтација по истекот на се-
кои 15 дена во месецот, врз осноа на податоците за состој-
бата и движењето на производите во прометот, ако тие 
податоци се обезбедени во книговодството на даночниот 
обврзник по деловни единици и општини, распоредено по 
тарифни броеви и по еднакви даночни стапки (член 24 став 
4 точка 1 од Законот). На даночните обврзници кои во сво-
јот состав имаат повеќе продавници и други деловни еди-
ници на територијата на две или повеќе општини, репуб-

личкиот односно покраинскиот орган за приходи над-
лежен според седиштето на даночниот обврзник може да 
им го продолжи рокот за уплата на аконтациите за наред-
ните петнаесет дена (член 24 став 6 од Законот). 

Даночниот обврзник кој во своето книговодство не 
обезбедува податоци од став 1 на овој член, ги утврдува 
податоците за продадените наплатени производи во вон-
книговодствената евиденција. Таквиот даночен обврзник 
ги утврдува аконтациите на данокот на промет на произ-
води врз основа на податоците од тие евиденции за вкуп-
ното задолжување на деловната единица распоредено по 
тарифни броеви и по еднакви (исти) даночни степки и врз 
основа на податоците од пописот на залихите на произво-
ди што го врши секој месец односно секое тримесечје, рас-
поредено по тарифни броеви и по еднакви (исти) даночни 
стапки (член 24 став 4 точ. 2 и 3 од Законот). Од утврдено-
то вкупно задолжување на деловната единица даночниот 
обврзник ја одбива вредноста на залихите на производи 
попишани кон крајот на месецот односно кон крајот на 
тримесечјето и на така добиената разлика, која претставу-
ва вредност на продадените наплатени производи во месе-
цот односно тримесечјето, ја применува соодветната пре-
сметана даночна^стапка, што ја пресметува, заокружено 
на два децимала, на следниот начин: 

100 х пропишана стапка на основниот односно на 
посебниот (републички односно покраински и 
општински) данок на промет на производи 

100 4- збир на сите даночни стапки 

Даночниот обврзник од став 2 на овој член кој зали-
хите на производи ги попишува секој месец, плаќа за 
првите 15 дена во наредниот месец (во рок од 10 дена) 
аконтација на данокот на промет на производи во височи-
на на една половина од износот на данокот пресметан на 
прометот остварен во претходниот месец, а ако залихите 
на производи ти попишува тримесечно, плаќа во наредно-
то тримесечје, во рок од 5 дена по истекот на секои 15 де-
на, аконтација на данокот на промет на производи во ви-
сочина на една шестина од износот на данокот пресметан 
за прометот остварен во претходното тримесечје. По исте-
кот на месецот односно тримесечјето, деночниот обврзник 
плаќа во рок од 10 односно 20 дена, аконтација на данокот 
на промет на производи која врз основа на пописот на за-
лихите ја утврдува според став 2 на овој член, по одбива-
ње на аконтациите на данокот платени во тие периоди. 

Даночните обврзници кои аконтациите на данокот на 
промет на производи не ги утврдуваат по наплатените 
продадени производи ниту според ст. 1 и 2 на овој член, ги 
утврдуваат и плаќаат аконтациите на данокот на промет 
на производи по наплатените продадени производи во рок 
од 10 дена по истекот на секои 15 дена во месецот, однос-
но по истекот на месецот, во височина на данокот на про-
мет на производи пресметан во смисла на член 22 став 2 
точка 7 од Законот на сите количини и видови производи 
што и се испорачани на продавница или друга деловна 
единица во тој период (член 24 став 4 точка 4 од Законот). 
На даночните обврзници кои во својот состав имаат пове-
ќе продавници и други деловни единици на територијата 
на две или повеќе општини, републичкиот односно покра-
инскиот орган за приходи надлежен според седиштето на 
даночниот обврзник може да им го продолжи рокот за уп-
лата на аконтациите на данокот за наредните 15 дена 
(член 24 став 6 од Законот). 

Под попис на залихите на производи што даночниот 
обврзник од став 2 на овој член го врши по истекот на се-
кој месец - односно по истекот на секое тримесечје се под-
разбира пописот на залихите само на оние производи на 
чиј промет се плаќа данок на промет на производи. Начи-
нот на вршење на тој попис и кој го врши го определува 
со својот општ акт даночниот обврзник кој е должен за 
тоа писмено да ја извести надлежната служба на општес-
твеното книговодство. Пописнита листа од овој став е 
книговодствено-даночна исправа. Како попис, во смисла 
на овој став, се смета и пописната листа за дневното при-
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мопредавање на производи помеѓу одделни смени во де-
ловната единица, ако содржи податоци за состојбата на 
залихите на производи што се оданочуваат, ако даночни-
от обврзник не одлучи поинаку. 

Кон вирманските налози за уплата на секоја петнае-
сетдневна аконтација, во смисла на овој член, даночниот 
обврзник поднесува и Преглед на петнаесетдневните ако г. 
нации на данокот на промет на производи и услуги за уп-
лата за периодот од до година на образецот 
ДП-ак, што е отпечатен кон овој правилник и претставува 
негов составен дел. 

2. Утврдување на аконтациите на данокот на промет по на-
платените продадени производи со примена на пресметани-

те даночни стапки според член 25 став 2 од Законот 

Член 64 
Даночниот обврзник, во смисла на член 25 став 2 од 

Законот, за прометот остварен преку деловните единици 
кои за производите што ги продаваат се задолжуваат по 
цени со вкалкулирани даноци на промет на производи, 
може да утврдува и плаќа аконтации на данокот на про-
мет на производи по наплатените продадени производи 
во рок од 10 дена по истекот на 15 дена во месецот однос-
но по истекот на месецот и со примена на пресметаните 
просечни даночни стапки. Овие стапки се утврдуваат од-
воено за прометот на сите производи на чиј промет се пла-
ќа основен денок на промет на производи на една (иста) 
уплатна сметка, на следниот начин: 

100 х износ на вкалкулираниот основен односно по-
себен данок на промет со кој се задолжува де-
ловната единица 

износ на вкупното задолжување на деловната едини-
ца по продажните цени со кои се задолжува 
Пресметаните просечни даночни стапки од став 1 на 

овој член се утврдуваат месечно односно тримесечно, и 
тоа кумулативно за целиот период од 1 јануари до крајот 
на месецот односно тримесечјето. 

Така утврдените пресметани просечни даночни стап-
ки се применуваат на вредноста на вкупниот промет ос-
тварен од 1 јануари до крајот на периодот за кој стапките 
се утврдени, како и на прометот остварен во секои 15 дена 
во наредниот месец односно тримесечје. Ваков начин на 
утврдување и плаќање на аконтациите на данокот може да 
се врши за секоја одделна деловна единица или за сите де-
ловни единици од територијата на една општина. Даноч-
ните обврзници ги уплатуваат сите помалку платени изно-
си на данокот на промет на производи што потекнуваат 
од вкупниот промет остварен од 1 јануари до крајот на пе-
риодот за кој ги утврдиле пресметаните просечни даночни 
стапки, во рок од 20 дена од денот на истекот на тој пери-
од. 

Кон вирманските налози за уплата на секоја петнае-
сетдневна аконтација, во смилса на овој член, даночниот 
обврзник поднесува и Преглед на петнаесетдневните акон-
тации од член 63 став 6 на овој правилник. 

Утврдување и плаќање на аконтацијата на данокот 
во прометот на нафтени деривати и преработки од тутун 
се врши според член 63 односно 65 на овој правилник. 

3. Утврдување на аконтациите на данокот на промет по на-
платените продадени производи во сразмерни износи, по 

член 24 став 8 од Законот 

Член 65 
Даночниот обврзник кој во својот состав има повеќе 

деловни единици на територијата на две општини или на 
повеќе општини и кој плаќа аконтации на данокот на про-

мет на производи во смисла на член 63 ст. 1 и 4 од овој 
правилник и составува и поднесува пресметки на аконта-
цијата месечно или тримесечно може, според член 24 став 
6 на Законот, да утврдува и да плаќа петнаесетдневни 
аконтации на данокот во височина на една половина од-
носно една шестина од данокот на промет на производи 
што е пресметан за прометот остварен во претходниот ме-
сец односно тримесечје. 

Даночните обврзници што утврдуваат и плаќаат 
аконтации на данокот на промет на производи според 
член 63 ст. 2 и 3 и според член 64 на овој правилник, не 
можат да утврдуваат и да плаќаат петнаесетдневни акон-
тации на данокот на начинот определен во став 1 на овој 
член. 

4. Утврдување на аконтациите на данокот на промет од 
член 37 точка 5 став 1 на Законот, по издадените фактури 

Член бб 
Даночниот обврзник кој пријавил дека за прометот 

на производи што го врши на начинот определен во член 
37 точка 5 став 1 на Законот плаќа во смисла на член 24 
став 5 од Законот аконтации на данокот исклучително по 
издадените фактури, за тој промет утврдува и плаќа акон-
тации на данокот на промет на производи во рок од 20 де-
на по истекот на секој месец, со поднесување на образецот 
ДП-ак. Ако даночниот обврзник за тој промет доставува 
месечни пресметки на аконтациите, го поднесува само об-
разецот ДП-а. 

5. Постапка при исклучување на данокот на промет на про-
изводи од продажната цена во прометот на производи од 

член 6 и член 37 точка 5 став 1 на Законот 

Член 67 
Во прометот на производи од член 6 и член 37 точка 5 

став 1 на Законот, износите на данокот на промет на про-
изводи утврдени со примена на збирни пресметани даноч-
ни стапки добиени на начинот определен во член 63 на 
овој правилник, што се исклучуваат од продажната цена 
на производите, се сторнираат во книговодството на да-
ночниот обврзник од задолжувањето на деловната едини-
ца и вкалкулираниот данок на промет на производи. 

6. Плаќање посебен данок на надомести за услуги од стра-
на на даночните обврзници - корисници на општествени 

средства 

Член 68 
Врз основа на член 24 став 1 од Законот, даночните 

обврзници - корисници на општествени средства плаќаат 
аконтации на посебниот данок на надомести за услуги 
што се наплатени во тој период во рок од 10 дена по исте-
кот на секои 15 дена во месецот односно по истекот на ме-
сецот. Данокот се пресметува и се плаќа на даночната ос-
новица утврдена во член 19 од Законот. 

7. Пренесување на работите на утврдување и плаќање на 
аконтации на данокот на промет на производи врз делов-

ните единици 

Член 69 
Ако во повеќе општини има деловни единици кои за 

производите што ги продаваат ги задолжува по продажни-
те цени со вкалкулиран данок на промет на производи, а 



Страна 998 - Број 31 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 28 јуни 1985 

од кои поради оправдани причини не може навремено да 
прибави податоци за остварениот промет, даночниот об-
врзник може одделни или сите такви деловни единици во 
други општини да ги овласти сами да ги евидентираат, 
пресметуваат и плаќаат аконтациите на данокот на про-
мет на производи, во смисла на член 27 став 3 од Законот, 
под услов да располагаат со сите податоци потребни за 
евидентирање и пресметување на аконтациите (водење на 
пропишаните евиденции во смисла на овој правилник, до-
кази за уплатениот данок на општествено-политичките за-
едници и др.) и даночниот обврзник за плаќање аконтаци-
ја на данокот да им отворил акредитиви кај надлежната 
служба на општественото книговодство според нивното 
седиште. 

8. Постапка при утврдено непридржување кон пријавениот 
начин на утврдување и плаќање на аконтациите на данокот 
на промет на производи или неточно или неуредно утврду-

вање и плаќање на тие аконтации 

Член 70 
Ако надлежната организациона единица на службата 

на општественото книговодство утврди дека даночниот 
обврзник не се придржувал кон пријавениот начин на ут-
врдување и плаќање на аконтациите на данокот на промет 
на производи или дека тоа го правел неточно или неуред-
но, ќе преземе мерки, даночниот обврзник, на начинот оп-
ределен во член 24 став 4 точка 4 од Законот, да состави 
кумулативна пресметка на аконтациите на данокот на 
промет на производи за целиот период од 1 јануари до по-
следниот ден во месецот во кој е преземена таа мерка и до 
20. во наредниот месец да ја поднесе до таа единица со ви-
рмански налог за уплата на утврдената разлика во дано-
кот. Тој даночен обврзник до истекот на годината утврду-
ва и плаќа аконтации на данокот на промет на производи 
според член 24 став 4 точка 4 од Законот. 

9. Промена на начинот на утврдување на аконтациите на 
данокот на промет 

Член 71 
Даночните обврзници кои во текот на годината ут-

врдувале и плаќале аконтации на данокот на промет на 
производи според член 24 став 4 точ. 2 и 3 од Законот, а 
кои на почетокот на наредната година ќе и пријават на 
надлежната организациона единица на службата на оп-
штественото книговодство дека во таа година ќе плаќаат 
аконтации на данокот според член 25 став 2 од Законот, ќе 
утврдат, за уплата на петнаесетдневни аконтации во први-
от месец односно во првото тримесечје од наредната годи-
на, пресметани просечни даночни стапки врз основа на 
податоците за вкупното задолжување за периодот од 1 ја-
нуари до 31 декември изминатата година. 

Даночните обврзници кои во почетокот на наредната 
година ќе пријават дека аконтациите на данокот на про-
мет на производи ќе ги утврдуваат и плаќаат според член 
24 став 4 точка 4 од Законот, а во изминатата година ги ут-
врдувале и плаќале на друг начин, ќе го уплатат, заедно со 
уплатата на првата петнаесетдневна аконтација во наред-
ната година и износот на разликата меѓу данокот пресме-
тан во смисла на член 22 став 2 точка 7 од Законот и упла-
тените аконтации од 1 јануари до 31 декември изминатата 
година. 

Даночните обврзници кои во изминатата година ут-
врдувале и плаќале аконтации на данокот на промет на 
производи според член 24 став 4 точка 4 од Законот, а кои 
во почетокот на наредната година ќе пријават дека акон-
тациите на данокот на промет на производи ќе ги утврду-
ваат и плаќаат на друг начин, можат износот на данокот 
на промет што е утврден со пописот на залихите на произ-
води со состојба на 31 декември изминатата година да го 
одбијат од првата петнаесетдневна аконтација во наредна-
та година. 

VI. СОСТАВУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕСМЕТКИ 
НА АКОНТАЦИИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ И НА 

КОНЕЧНА ПРЕСМЕТКА 

1. Составување и поднесување пресметки на аконтациите 
на данокот на промет на производи по наплатените прода-

дени производи и по издадените фактури 

Член 72 
Даночните обврзници што составуваат и поднесуваат 

пресметка на аконтациите полугодишно, не составуваат и 
не поднесуваат посебни пресметки за второто полугодие, 
туку утврдените аконтации на данокот за второто полуго-
дие, заедно со аконтациите од претходниот период, конеч-
но ги пресметуваат при изработката на завршната сметка 
за изминатата година. 

Даночните обврзници кои составуваат пресметки на 
аконтациите тримесечно или месечно, ги поднесуваат тие 
пресметки до 20 јануари наредната година и за аконтации-
те на данокот за декември односно за периодот од октом-
ври до декември изминатата година. 

Пресметките се составуваат одвоено за сиот промет 
на производи за кој аконтациите на данокот на промет на 
производи се утврдуваат според член 24 став 4 и член 25 
став 2 од Законот, а одвоено за сиот промет на производи 
што според член 24 став 5 од Законот се врши со издавање 
на фактури на начинот определен во член 37 точка 5 став 1 
од Законот. Пресметка на аконтацијата на данокот на над-
омести за услуги се составува и се поднесува посебно. 

Купувачите на нафтени деривати, кби се даночни об-
врзници според одредбата под 2 точка 2 на забелешката 
кон тар. број 2 од Тарифата, плаќаат данок дефинитивно 
по сите фактури на добавувачите примени во еден месец 
во рок од 10 дена по истекот на тој месец. Тие обврзници 
составуаат преглед што мора да содржи: број и датум на 
фактурата, назив на добавувачот, вид на дериватот, даноч-
на основица, даночна стапка и износ на данокот, и тоа по 
сите фактури примени во изминатиот месец, и кој, заедно 
со еден примерок од налогот за уплата, претставува да-
ночна и книговодствена исправа со која се докажува дефи-
нитивната уплата на тој данок. Еден примерок од тој пре-
глед се доставува до надлежната организациона единица 
на службата на општественото книговодство, кон вирман-
скиот налог за уплата на пресметковниот данок. 

Член 73 

Со пресметката на аконтациите на данокот на про-
мет на производи се утврдува износот на пресметаниот 
данок по наплатените продадени производи односно по 
издадените фактури ако таков начин на пресметување од-
брал самиот даночен обврзник за прометот од член 37 точ-
ка 5 став 1 на Законот. Тие износи се утврдуваат за целиот 
период од 1 јануари текуштата година до крајот на перио-
дот за кој се составува пресметка (кумулативно), и тоа та-
ка што од збирот на износот на данокот содржан во не-
наплатените побарувања, од конечната пресметка на пре-
тходната година, зголемен за износот на данокот содржан 
во вредноста на фактурираните производи во текуштиот 
пресметковен период, ќе се одбие износот на данокот 
содржан во ненаплатените побарувања утврдени на денот 
на пресметката. Износот на данокот во ненаплатените по-
барувања се утврдува врз основа на податоците од факту-
рите по кои не е извршена наплата во периодот за кој пре-
сметката се поднесува. Кон пресметката на аконтациите 
се прилага список на ненаплатените фактури кој содржи 
податоци распоредени по одделни фактури, по еднакви та-
рифни броеви и по исти даночни стапки, за називот на ку-
пецот, датумот на фактурата, фактурниот износ, пресме-
таните даночни стапки и за износот на содржаните даноци 
на промет на производи (на основниот и на посебните). 
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Член 74 
Од износот на данокот на промет на производи ут-

врден со пресметката на аконтациите на данокот на про-
мет се одбиваат износите на сите уплатени аконтации што 
се однесуваат на пресметковниот период од почетокот на 
годината до крајот на периодот за кој се составува пре-
сметка, под услов уплатите да се извршени до денот на 
поднесувањето на пресметката. 

Ако збирот на износите на уплатените аконтации на 
данокот од почетокот на годината до крајот на пресмет-
ковниот период е помал од износот на аконтациите на да-
нокот на промет на производи утврден со пресметката на 
аконтациите на данокот, на промет на производи утврден 
со пресметката на аконтациите на данокот, разликата пре-
тставува остаток на втасаниот данок за кој мора да се под-
несе вирмански налог за уплата на соодветна уплатна 
сметка кај службата на општественото книговодство, во 
рокот во кој се поднесува и пресметката. 

На даночните обврзници кои според поднесената пре-
сметка на аконтациите на данокот на промет, на образе-
цот ДП-а, имаат помали обврски за плаќање данок на про-
мет на производи од износот на уплатените аконтации во 
текот на односниот пресметковен период, повеќе уплате-
ниот износ на данокот ќе им се засмета како аконтација за 
наредниот пресметковен период или, по нивно писмено 
барање, тој износ ќе им се врати. Барањето и налозите за 
враќање на погрешно или повеќе уплатените аконтации 
на данокот на промет даночниот обврзник ги поднесува 
до службата на општественото книговодство истовремено 
со пресметката, која врши враќање на утврдените разлики 
од средствата на соодветните сметки во чија корист се 
плаќа данокот на промет. 

Член 75 
Пресметка на аконтациите на данокот на промет се 

составува на образецот ДП-а. Кумулативна пресметка на 
данокот на промет на производи и услуги од 1 јануари до 
198- година, што е отпечатен кон овој правилник и пре-
тставува негов составен дел. Тој образец е единствен за си-
те даночни обврзници од член 56 на овој правилник и се 
поднесува до надлежната организациона единица на 
службата на општественото книговодство во еден приме-
рок. 

Во образецот ДП-а не се внесува данокот што е дефи-
нитивно пресметан според одредбите од чл. 16 и 17 на овој 
правилник. 

2. Составување и поднесување конечна пресметка на дано-
кот на промет , 

Член 76 

Конечно пресметување на данокот на промет се 
врши врз основа на податоците за извршениот промет и 
за остварените надомести за услуги, според одредбите на 
Законот и на овој правилник, како и според одредбите на 
републичките, покраинските и општинските прописи за 
посебните даноци на промет на тие општествено-политич-
ки заедници. 

Конечно пресметување се врши посебно за прометот 
на производи што е извршен од деловните единици (про-
давници, пумпни станици и др.) што за производите што 
ги продаваат се задолжуваат по продажните цени со вкал-
кулиран данок на промет на производи, посебно за вкуп-
ниот промет на производи што даночниот обврзник го из-
вршил на начинот определен во член 37 точка 5 став 1 од 
Законот и посебно за данокот на надомести за услуги. 

Под наплатени продадени производи за утврдување 
на конечната пресметка на данокот на промет се подраз-
бираат наплатите според член 24 став 2 на Законот за кои 
даночниот обврзник во текот на годината утврдувал и 
плаќал аконтации според член 24 став 4 точ. 1 до 4 од За-
конот или според член 25 став 2 од Законот. 

Даночните обврзници што ги водат производите што 
ги продаваат по продажни цени со вкалкулирани даноци 
на промет на производи и по тие цени ги задолжуваат и 
раздолжуваат деловните единици (продавници, пумпни 
станици и др.) - ја утврдуваат својата конечна годишна 
даночна обврска на следниот начин: 

1) прво го утврдуваат вкупното задолжување така 
што на износот на залихите на производи со состојба на 1 
јануари во годината за која се утврдува конечната годиш-
на пресметка на данокот на промет ги додаваат сите на-
бавки на производи од 1 јануари до 31 декември таа годи-
на по продажни цени со вкалкулирани даноци на промет 
на производи, распоредени по тарифни броеви и исти да-
ночни стапки, како и вредноста на вишокот на производи 
утврдени со пописот на производи со состојба на 31 декем-
ври истата година распореден по тарифни броеви и исти 
даночни стапки врз база на сразмерното учество спрема 
вкупното задолжување; 

2) од вкупното задолжување утврдено на начинот оп-
ределен во точка 1 од овој став ги одбиваат: 

- вредноста на утврдените износи на име кадо, рас-
тур, крш и дефект на производите наменети за продажба, 
што не ги надминуваат калото, растурот, кршот и дефек-
тот што се дозволени со општиот акт на даночниот обврз-
ник и што посебно се распоредуваат на одделни групации 
на производи по тарифни броеви и исти даночни стапки 
врз база на сразмерното учество на вкупното задолжува-
ње; 

- вредноста на кусоците за кои даночниот обврзник 
дефинитивно платил данок на промет на производи спо-
ред одредбите од чл. 16 и 17 на овој правилник; 

- вредноста на прометот според чл. 6, 7 и 8 од Зако-
нот; 

- вредноста на прометот според член 37 точка 5 став 
1 од Законот по цените по кои била задолжена деловната 
единица; 

- вредноста на залихите на производи по продажни 
цени со вкалкулирани даноци на промет на производи, ут-
врдена со пописот со состојба на 31 декември во годината 
за која се врши пресметување, распоредена по тарифни 
броеви и исти даночни стапки. 

Даночниот обврзник го утврдува, со примена на пре-
сметаните пропишани даночни стапки, износот на дано-
кот што е содржан во добиената разлика од став 4 на овој 
член, кој се зголемува за износот на данокот содржан во 
ненаплатените продадени производи според завршната 
сметка од претходната година, а добиениот резултат го 
намалува за износот на данокот содржан во вредноста на 
ненаплатените продадени производи со состојба на 31 де-
кември во годината за која се врши пресметување. На тој 
резултат се додава износот на данокот дефинитивно пре-
сметан на кусоците и др. од чл. 16 и 17 на овој правилник. 
Конечниот резултат е износот на данокот што е содржан 
во вредноста на наплатените продадени производи. 

Даночниот обврзник кој во текот на годината утврду-
вал и плаќал аконтации на данокот на промет на произво-
ди според член 24 став 4 точка 4 од Законот, составува и 
конечна пресметка на данокот на тој начин. 

Конечна годишна пресметка на данокот на промет на 
производи за вкупниот промет што даночниот обврзник 
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го остварил на начинот определен во член 37 точка 5 став 
1 од Законот (од стовариште, продавница и др.) се врши 
врз основа на податоците од книговодството и од вонкни-
говодствената даночна евиденција, и тоа: 

1) ако таа пресметка се врши според издадените фак-
тури на продадени производи, збирот на износите на да-
нокот на промет на производи на сите фактури издадени 
во текот на годината претставува обврска според конечна-
та пресметка. Тој износ мора да биде распореден по та-
рифните броеви и по исти даночни стапки и по уплатните 
сметки; 

2) ако таа пресметка се врши според член 24 став 4 
точка 1 од Законот, обврската на данокот според конечна-
та пресметка се утврдува така што обврската утврдена 
според точка 1) се зголемува за износот на данокот 
содржан во ненаплатените продадени производи според 
завршната сметка од претходната година, а резултатот се 
намалува за износот на данокот содржан во ненаплатени-
те продадени производи со состојба на 31 декември во го-
дината за која се врши пресметување. Тој износ мора да 
биде искажан во посебен список на ненаплатените факту-
ри, кој се прилага кон конечната пресметка. 

Даночните обврзници составуваат конечна пресметка 
на данокот на промет на производи на Образецот ДП-к 
Конечна пресметка на данокот на промет на производи и 
услуги за 198 година, што е отпечатен кон овој правил-
ник и претставува негов составен дел, и тоа: 

1) врз основа на податоците за прометот на секоја де-
ловна единица што за производите што ги продава се за-
должува по цените со вкалкулиран данок на промет на 
производи, составуваат преглед за данокот од прометот 
на сите тие единици, со податоци за вкупната конечна да-
ночна обврска, посебно за основниот, посебно за посебни-
от републички односно покраински и посебно за посебни-
от општински данок на промет на производи, за износите 
на уплатените аконтации на данокот до денот на поднесу-
вањето на конечната пресметка и за утврдените разлики 
на данокот - по одделни општини на територијата на една 
република односно автономна покраина. Врз основа на 
тие прегледи даночниот обврзник искажува, на образецот 
ДП-к посебна конечна пресметка на данокот на промет на 
сите тие единици на територијата на СФРЈ, по републики 
односно автономни покраини и вкупно; 

2) врз основа на податоците за прометот од член 37 
точка 5 став 1 од Законот, искажуваат на образецот ДП-к 
посебна конечна пресметка на основниот данок на промет 
на производи од тој предмет, со износите на уплатените 
аконтации на тој данок до денот на поднесувањето на ко-
нечната пресметка, како и со утврдените разлики во тој 
данок - по републики односно автономни покраини и 
вкупно. 

Врз основа на посебните пресметки од став 8 на овој 
член, даночните обврзници составуваат, во еден приме-
рок, на истиот образец, збирна конечна пресметка на дано-
кот на промет на производи, кон која прилагаат, на обра-
зецот ДП-к, по еден примерок на посебните пресметки од 
став 8 на овој член, во која ја внесуваат и конечната пре-
сметка на данокот на надомести за услуги и ја поднесува-
ат до службата на општественото книговодство преку која 
плаќаат данок на промет. 

Во образецот ДП-к се внесува данокот што е дефини-
тивно пресметан според одредбите на чл. 16 и 17 од овој 
правилник. 

Образецот ДП-к од овој член мора да биде приспосо-
бен за автоматска обработка на податоци. 

Ако збирот на износите на уплатените аконтации на 
данокот на промет од почетокот на годината до денот на 
поднесувањето на конечната пресметка е помал од изно-
сот на аконтациите на данокот утврден со конечната пре-
сметка, разликата претставува остаток на втасаниот да-
нок според конечната пресметка за која се поднесува ви-
рмански налог за уплата на соодветна уплатна сметка,,во 
рокот во кој се поднесува и конечната пресметка. 

На даночните обврзници кои според поднесената ко-
нечна пресметка имаат помали обврски за плаќање данок 
на промет на производи од износот на уплатените аконта-
ции на данокот во изминатата година, повеќе уплатениот 
износ ќе им се засмета како аконтација на данокот за на-
редниот пресметковен период во наредната година или, 
по нивно писмено барање, тој износ ќе им се врати. Бара-
њето и налозите за враќање на повеќе платените аконта-
ции на данокот на промет даночниот обврзник ги поднесу-
ва до службата на општественото книговодство истовре-
мено со конечната пресметка. 

3. Обврска за попис на производи заради составување ко-
нечна пресметка на данокот на промет 

Член 77 
Заради утврдување на конечната пресметка на дано-

кот на промет на прозводи даночниот обврзник е должен 
да ги попише залихите на производи на чиј промет се пре-
сметува и се плаќа данок на промет на производи во текот 
на декември текуштата година, а најдоцна до 15 јануари 
наредната година. 

За да се утврди конечната пресметка на данокот на 
промет на производи што е содржан во прометот на про-
изводи остварен од денот на пописот до 31 декември, да-
ночниот обврзник кој поради својата организација и на-
чин на работење не е во можност да ја следи наплатата на 
секој одделен вид продадени производи на чиј промет се 
применува еднаква даночна стапка од истиот тарифен 
број, ќе изврши сведување на залихите утврдени со попи-
сот по структурата на производите распоредени по тариф-
ните броеви и пропишаните даночни стапки. Залихите ут-
врдени со сведување на начинот од овој став се сметаат, 
во поглед на конечното пресметување на данокот на про-
мет на производи, како залихи утврдени со редовниот по-
пис со состојба на 31 декември. 

Структурата на попишаните производи на залихи се 
утврдува од односот на вредноста на производите по од-
делни тарифни броеви и даночни стапки во вкупната вред-
ност на попишаните залихи, а така утврдената структура 
се применува на вредноста на залихите сведена на 31 де-
кември. 

Сведување на залихите се врши по следната постап-
ка: 

1) ако залихите се попишани во текот на декември, на 
вредноста на попишаните залихи се додава задолжување-
то а се одбива вредноста на производите продадени во пе-
риодот од денот на пописот на залихите до 31 декември; 

2) ако залихите се попишани во периодот од 1 до 15 
јануари наредната година, на вредноста на попишаните 
залихи се додава вредноста на производите продадени во 
тој период, а се одбива задолжувањето за тој ист период. 

Врз основа на сведените залихи на производи на 31 
декември се утврдува вредноста на продадените произво-
ди по продажни цени со данокот на промет во периодот 
од 1 јануари до 31 декември по тарифните броеви и пропи-
шаните даночни стапки и од таа вредност ќе се пресмета 
износот на данокот на промет на производи за продадени-
те производи. 

Даночниот обврзник кој залихите на производи ги 
попишува во текот на декември, може да ја утврдува 
структурата на попишаните производи и така што на из-
носот на залихите на производи на денот на пописот во 
текот на декември, распоредени по тарифни броеви и ед-
накви даночни стапки, ќе ја додаде вредноста на произво-
дите со која деловната единица е задолжена од денот на 
пописот до 31 декември текуштата година. Врз основа на 
така добиениот износ и вкупната вредност на продадените 
производи за истиот период, се утврдува коефициентот 
преку кој прометот од тој период се распоредува по та-
рифни броеви и исти даночни стапки. 

Даночните обврзници кои ажурно и уредно водат ма-
теријално (стоковно) книговодство и кои во текот на годи-
ната врз основа на тоа книговодство постојано и секој-
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дневно утврдуваат натурален попис на залихите на произ-
води, не се должни да вршат и попис според одредбите од 
овој член. 

VII. ПОПИШУВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ НА ПРОИЗВОДИ 
ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА ПОРАДИ ВОВЕДУВАЊЕ 

ИЛИ ПРОМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ 

Член 78 
Организациите на здружен труд кои, во смисла на 

член 12 став 1 од Законот, се сметаат како даночни об-
врзници на данокот на промет на производи, се должни за 
производите за кои во текот на годината се зголемува, на-
малува или укинува данокот на промет на производи, со 
денот на влегувањето во сила на прописот со кој се зголе-
мува, намалува или укинува тој данок, да ги попишат про-
изводите на залихи во продавницата или во друга деловна 
единица и врз натамошниот промет на тие производи да 
ги применат променетите даночни стапки односно да го 
исклучат укинатиот данок и да утврдат нови малопро-
дажни цени. Тие даночни обврзници на тие залихи ќе ја ут-
врдат и разликата помеѓу вкалкулираниот данок на про-
мет на производи според дотогашните даночни стапки и 
данокот на промет спроед новите даночни стапки односно 
укинатиот данок на промет на производи и така утврдена-
та разлика ќе ја книжат во корист или врз товар на соод-
ветната сметка на вкалкулираниот данок на промет на 
производи, зависно од тоа дали таа разлика е позитивна 
или негативна. Даночните обврзници кои ажурно и уредно 
водат материјално (стоковно) книговодство по деловните 
единици и кои во текот на годината врз основа на тоа кни-
говодството непрекинато и секојдневно го утврдуваат на-
туралниот попис на производите, можат, наместо со попи-
сот од овој став, залихите на производи да ги утврдуваат 
врз основа на состојбата од материјалното (стоковното) 
книговодство. 

Угостителските организации на здружен труд и угос-
тителските единици од неугостителски организации кои 
според тар. број 3 од Тарифата се сметаат како крајни по-
трошувачи, се должни при промената на даночните стап-
ки за преработки од тутун да постапат спроед став 1 од 
овој член и утврдената позитивна разлика на данокот да 
ја уплатат во рок од 10 дена од денот на извршениот по-
пис. 

Врз производствените и трговските организации на 
здружен труд што производите на залихи во своите стова-
ришта и во други деловни единици не ги водат спроед це-
ните со вкалкулираниот данок на промет на производи, не 
се применуваат одредбите од овој член. 

Член 79 
Пописот на залихите за производи за кои во текот на 

годината се зголемува, намалува или укинува данокот на 
промет на производи, го организираат даночните об-
врзници од член 78 на овој правилник, на начинот и по по-
стапката по кои се попишуваат производите при менува-
њето на продажните цени на производите во кои е вкалку-
лиран данок на промет на производи (со комисиско мере-
ње, броење). 

За извршениот попис се составува записник што го 
потпишуваат членовите на комисијата и одговорното ли-
це. 

Член 80 
Пописот на залихите на производи за кои во текот на 

годината се воведува, зголемува, намалува или укинува 
данокот на промет на производи, за самостојните занает-
чии - производители и за самостојно вршење на трговска, 
угостителска или друга услужна дејност, со средства во 
сопственост на граѓани, го организираат надлежните оп-
штински органи на управата. 

За извршениот попис се составува записник што го 
потпишуваат ченовите на комисијата и лицето што врши 
дејност од став 1 на овој член. 

Записникот за пописот мора, покрај податоците за 
називот (името) на даночниот обврзник и за местото и 
времето на вршење на пописот, да ги содржи и следните 
податоци: 

1) назив на производот; 
2) единица на мера; 
3) попишани количини на производите; 
4) досегашна продажна цена по единица производ со 

даноците на промет на производи (основен и посебен); 
5) вкупен износ на вредноста на пропишаните произ-

води според досегашната продажна цена, со даноците на 
промет на производи; 

6) нова продажна цена по единица производ, со дано-
ците на промет на производи; 

7) вкупен износ на вредноста на попишаните произво-
ди по новата продажна цена, со даноците на промет на 
производи; 

8) вкупен износ на разликата помеѓу новата и досе-
гашната продажна цена, со даноците на промет на произ-
води за сите попишани производи. 

Член 81 
Општинскиот орган на управата надлежен за работи 

на приходите што го организира пописот на залихите на 
производи во смисла на член 80 од овој правилник, со ре-
шението за попис ќе ги определи: 

1) членовите на комисијата за попис на залихите; 
2) уплатните сметки на приходите на кои се уплатува 

позитивната разлика на данокот на промет на производи 
утврдена на производите затечени на залихи на даночниот 
обврзник; 

3) рокот во кој ќе се уплати утврдената позитивна 
разлика на данокот на промет на производи; 

4) височината на патните трошоци на членовите на 
пописната комисија и изворот од кој ќе се изврши испла-
тата на тие трошоци. 

VIII. ВРАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Член 82 

Даночниот обврзник на данок на промет на произво-
ди може да бара враќање на погрешно или на повеќе пла-
тен данок што не требало да го плати, само ако купувачот 
од кој е наплатен тој данок писмено побарал од даночни-
от обврзник, со прилагање на соодветна фактура, враќале 
на тој данок. Даночниот обврзник, кон барањето за враќа-
ње на данокот што го поднесува до надлежната служба за 
општествено книговодство која врши контрола на пресме-
тувањето и плаќањето на данокот од страна на таквиот 
даночен обврзник, го прилага, покрај потребната докумен-
тација, и барањето на купувачот за враќање на погрешно 
или на повеќе платениот данок. 

Даночниот обврзник кој сам од своите средства го 
платил данокот на промет на производи или од кого се на-
платени данокот на надомест за услуги, затезна камата, 
трошоци за присилна наплата и парична казна што не бил 
должен да ги плати, поднесува, со потребната документа-
ција, барање за враќање на тој платен данок односно за-
тезна камата, трошоци за присилна наплата и парична 
казна до надлежната служба за општествено книговодство 
во свое име и за своја сметка. 

Враќање на данокот на граѓанин односно на граѓан-
ско правно лице - купувач од став 1 на овој член врши ор-
ганизационата единица на службата за општествено кни-
говодство кај која е платен данокот. 

Службата за општествено книговодство врши враќа-
ње на платените даноци на промет, на каматите и на па-
ричните казни во случаите од став 1 на овој член на жиро-
“сметката на корисникот на општествени средства - купу-
вач кој како платец на данокот барал враќање, а во случа-
јот од став 2 на овој член - на жиро-сметката на даночни-
от обврзник на товар на соодветната уплатна сметка, во 
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рок од 30 дена по приемот на барањето со уредна доку-
ментација. Враќање на платениот данок на промет на гра-
ѓанин се врши во готови пари. 

Граѓанинот - купувач кој сам го платил данокот на 
промет на производи за моторно возило или од кого се на-
идат с -ш данок на промет, камата, парична казна и трошо-
ци к присилна наплата што не бил должен да ги плати, 
и“ ј4есува барање за враќање на платениот данок, камата-
т паричната казна и трошоците за присилна наплата до 
' рѓа HOT за приходи на општината во која е платен дано-
ка i. 

IX. ОБВРСКА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО КНИГОВОДСТВО ЗА НАЧИНОТ НА 

ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ 

Член 83 
Даночните обврзници се должни до 10 јануари секоја 

година писмено да ја известат надлежната единица на 
службата за општествено книговодство за одбраниот на-
чин на пресметување и плаќање на данокот на промет на 
производи. 

Известувањето на даночниот обврзник дадено во 
смисла на став 1 од овој член ги содржи следните подато-
ци: 

1) назив и место на основната организација на 
здружен труд - даночен обврзник; 

2) назив и место на деловните единици (продавници, 
стоваришта, пумпни станици и др.) чии седишта се на те-
риторијата на други општини, со назнака дали даночниот 
обврзник ги пренел врз нив работите на евидентирање и 
пресметување на данокот на промет на производи; 

3) број на жиро-сметката преку која даночниот обврз-
ник располага со средствата со кои управува; 

4) податок за тоа каде се води книговодството на да-
ночниот обврзник (во самата основна организација на 
здружен труд, во работната заедница и во која, кај друга 
организација на здружен труд и која, кај интерната банка 
и која итн.); 

5) податок за тоа како и во кој рок се утврдуваат 
аконтациите на данокот на промет на производи: според 
наплатените продадени производи; според член 37 точка 5 
став 1 од Законот; врз основа на книговодствените пода-
тоци; врз основа на месечните односно тримесечните по-
писи и начинот на вршење на месечните односно триме-
сечните пописи и лицата што ги вршат според самоуправ-
ниот општ акт; врз основа на вкалкулираниот данок; спо-
ред пресметаните просечни даночни стапки; 

6) број и датум на одлуката на републичкиот односно 
покраинскиот орган за приходи со која се продолжени и за 
колку се продолжени роковите за уплатување на аконта-
циите на данокот во смисла на член 24 став 6 од Законот; 

7) рокови во кои ќе се составува и поднесува пресмет-
ка на аконтациите на данокот на промет на производи 
(месечно, тримесечно или полугодишно); 

8) во кои продавници и други деловни единици ќе се 
врши промет на производите според член 37 точка 5 став 1 
од Законот. Даночниот обврзник не е должен во смисла на 
оваа точка да доставува податоци за оние деловни едини-
ци во кои прометот се врши исклучително според член 37 
точка 5 став 1 од Законот. 

Пријавениот начин на пресметување и плаќање на да-
нокот на промет на производи во смисла на ст. 1 и 2 од 
овој член не може да се менува во текот на годината. 

Новите даночни обврзници се должни писмено да ја 
известуваат надлежната организациона единица на 
службата за општествено книговодство во смисла на ст. 1 
и 2 од овој член во рок од 10 дена од денот кога станале 
даночни обврзници. 

На даночните обврзници каЈ кои службата за општес-
твено книговодство ќе утврди дека не постапуваат или де-
ка ненавремено постапуваат, или дека неуредно постапу-
ваат според одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, ќе им 
наложи за таа година да ги утврдуваат и плаќаат аконта-
циите на данокот на промет на производи според член 24 

став 4 точка 4 од Законот. Тие даночни обврзници составу-
ваат и поднесуваат во таа година пресметки на аконтации-
те, месечно или тримесечно. 

Даночниот обрзник кој врши промет на производи од 
член бб на овој правилник, а кој не ќе постапи според точ-
ка 8 од став 2 на овој член, е должен во текот на годината 
да пресметува и плаќа аконтација на данокот на промет 
на производи на начинот определен во член 24 став 5 од 
Законот и да составува и поднесува месечни пресметки на 
тие аконтации. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 84 
Под цена од член 5 став 2 на Законот за измени и до-

полненија на Законот за оданочување на производи и ус-
луги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/83) во 
врска со производите од став 1 на тој член и со производи-
те од член 29 на Законот за измени и дополненија на Зако-
нот за оданочување на производи и услуги во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/84) (во натамошниот 
текст: законите за измени), се подразбира производител -
ската цена, зголемна за зависните трошоци и за трошоци-

.те на прометот и за износот на укинатиот данок на про-
мет од тие членови која постоеше и која е реализирана со 
денот на влегувањето во сила на тие одредби, под услов да 
се во прашање исклучително производи од тарифните 
броеви на Тарифата на основниот данок на промет што се 
наведени во тие членови, а за кои производителските орга-
низации на здружен труд склучиле писмени договори со 
Олимпискиот комитет на XIV зимски олимписки игри, 
Сараево 84, односно со организационите комитети на VIIf 
светско првенство во скијачки летови на Планица 1985 го-
дина и на Европското првенство во стрелаштво во Оси е к 
1985 година, дека со средствата остварени од таквата цена 
тие организации ќе учествуваат во финансирањето на тие 
спортски манифестации, како и дека договорените обвр 
ски редовно ќе ги извршуваат. 

Производителските организации на здружен труд 
кои склучиле писмени договори за финансирање на тие 
спортски манифестации, а кои користат даночни олесне-
нија од наведените закони за измени, се должни до 20-ти 
во месецот за изминатиот месец за така продадените про-
изводи да го пресметаат и уплатат износот на разликата 
помеѓу цената од член 5 став 2 на овој закон и производи-
тел ската цена зголемана за зависните трошоци и за изно-
сот на трошоците на прометот, на посебна сметка на 
Олимпискиот комитет на XIV зимски олимписки игри, 
Сараево 84, односно на сметките на организационите ко-
митети на VIII светско првенство во смучарски скокови на 
Планица и Европското првенство во стрелаштво во Осиек 
1985 година, за прометот остварен до 30 јуни односно до 
31 декември 1985 година. 

Член 85 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за примена на даночни-
те стапки и за начинот на водење евиденција, пресметува-
ње и плаќање на данокот на промет на производи и услуги 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/80, 38/80, 17/81, 31/81, 
31/82, 20/83 и 12/84). 

Член 86 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува од 1 јули 1985 година. 

Бр. 5-6886/1 
24 јуни 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Владо Клеменчич, с.р. 
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Страна 1004 - Број 31 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 28 јуни 1985 

1 2 3 4 5 6 7 f 5 9 10 11 

21 840-2094 

22 

23 Вкупно (2 до 22) во тоа: 

24 СР Босна и Херцеговина 

25 СР Црна Гора 

26 СР Хрватска 

27 СР Македонија 

28 “ СР Словенија 

29 СР Србија надвор од територи-
ите на автономните покраини 

30 САП Косово 

31 САП Војводина 

32 Посебен (републички односно 
покраински) данок на промет 
на производи (33 4 42) 

33 Производи (34 до 41) 

34 СР Босна и Херцеговина 

35 СР Црна Гора 

36 СР Хрватска 

37 СР Македонија 

38 СР Словенија 

39 СР Србија надвор од територи-
ите на автономните покраини 

40 САП Косово 

41 САП Војводина 

42 Услуги (43 до 50) 

43 СР Босна и Херцеговина 

44 . СР Црна Гора 

45 СР Хрватска 

46 СР Македонија 

47 СР Словенија 

48 СР Србија надвор од територи-
ите на автономните покраини 

49 САП Косово 

50 САП Војводина 

51 Посебен (општински) данок на 
промет на производи (52 4- 61) 
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52 Производи (53 до 60) 

53 СР Босна и Херцеговина 

54 СР Црна Гора 

55 СР Хрватска 

56 СР Македонија 

57 СР Словенија 

58 СР Србија надвор од територи-
ите на автономните покраини 

59 САП Косово 

60 САП Војводина 

61 Услуги (62 до 69) 

62 СР Босна и Херцеговина 

63 СР Црна Гора 

64 СР Хрватска 

65 СР Македонија 

бб СР Словенија 

67 СР Србија надвор од територи-
ите на автономните покраини 

68 САП Косово 

69 САП Војводина 
-д 

П р и л о г : 

Список на фактурите за који не е извршена наплата во пресметковниот период, со износ на ненаплатениот данок од ко-
лоните 4 и 7 на овој образец. 

На 198 година 

Раководител на книговодството, Директор, 

Објаснение за пополнување на образецот: 
- во колона 4 се внесуваат податоците за данокот во побарувањата на 1 јануари според списокот на фактурите што се 

прилага кон овој образец; 
- во колона 5 се внесува износот на данокот пресметан од 1 јануари до последниот ден на пресметковниот период, без 

данокот што е дефинитивно пресметан според одредбите на чл. 16 и 17 од Правилникот; 
- во колона 6 износот на данокот мора да и одговара на побарувачката страна на контото 296; 
- во колона 7 се внесуваат податоците за данокот во побарувањата на последниот ден од пресметковниот период спо-

ред списокот на фактурите што се прилага кон овој образец; 
- во колона 8 износоот на данокот мора да и одговара на долговната страна на контото 196 (без почетната состојба) и 

на побарувачката страна на контото 200 (без почетната состојба и без данокот што е дефинитивно пресметан според 
одредбите на чл. 16 и 17 од овој правилникот; 

- во колона 9 се внесуваат податоците за уплатените аконтации на данокот што се однесуваат на периодот за кој се под-
несува пресметката од 1 јануари до денот на поднесувањето на пресметката. 

Овој образец се поднесува во еден примерок, посебно за прометот по член 37 точка 5 став 1 од Законот, посебно за сиот 
друг промет и посебно за надоместите за услуги. 



Страна 1006 - Број 31 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 28 јуни 1985 

2 1 Уплатна сметка 840-2010 (3) 

3 1 Сите производи што служат за крајна потро-
шувачка, освен производите за кои во Тари-
фата се предвидени посебни даночни стапки 
и производите за кои е предвидено даночно 
ослободување X X X 

4 2 Уплатна сметка 840-2101 (5 до 12) 

5 2 Моторен бензин X X X 

6 2 Дизел-гориво X X X 

7 2 Млазно гориво и петролеј за мотори X X X 

8 2 Авионски и моторни масла, минерални мази-
ви масла и масти, хипоидни масла и други 
минерални масла и масти, масла за подмач-
кување и примарен (суров) бензин X X X 

9 2 Течен нафтен гас, во шишиња и контејнери X X X 

10 2 Течен нафтен гас, во шишиња и контејнери 
кога со помош на специјални уреди се корис-
тат за погон на моторни возила и моторни 
пловни објекти X X X 

И 2 Масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло 
за горење лесно специјално (ЛС) X X X 

12 2 Масло за горење лесно (Л), средно (СР) теш-
ко (Т) и тешко металуршко (ТМ 1 и ТМ 2) X X X 

13 3 Уплатна сметка 840-21-17 (14 до 17) 

14 3 Сите видови цигари што не се произведени 
според југословенски стандард, односно што 
не спаѓаат во ниедна група од точ. 2 и 3 на 
тар. број 3 од Тарифата, како и колекции ци-
гари и режан тутун од сите видови и квалите-
ти, освен тутунот за луле X X X 
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15 3 Сите видови екстра цигари за чие производ-
ство не се применуваат прописи за југосло-
венските стандарди за 20 парчиња X X X 

16 3 Цигари од I до IV квалитетна група X X X 

17 3 Тутун за луле, цигари, цигарилоси, тутун за 
џвакање и бурмут X X X 

18 4 Уплатна сметка 840-2122 (19 до 23) 

19 4 Природни вина, медицински вина, медовини 
и јаболковица 

X X X 

20 4 Освежувачки газирани безалкохолни пијачки 
и минерална и газирана вода 

X X ' X 

21 4 Природна ракија и вињак X X X 

22 4 Пиво X X X 

23 4 Други алкохолни пијачки X X X 

24 5 Уплатна сметка 840-2143 (25 до 28) 

25 5 Алкохол (етанол) за производство на алко-
холни пијачки за потрошувачка во болници и 
во други здравствени организации на 
здружен труд и во научни установи и лабора-
тории, за конзервирање на препарати и за 
пулпирање X X X 

26 5 Алкохол (етанол) за производство на парфи-
мериски и козметички производи X X X 

27 5 Алкохол (етанол) за крајна потрошувачка и 
за употреба и продажба во аптеки 

.х X X 

28 5 Денатуриран алкохол за гориво X X X 

29 6 Уплатна сметка 840-2185 (30) 

30 6 Патнички автомобили X X X 

31 7 Уплатна сметка 840-2026 (32) X X X 

32 7 Запалки за цигари, хартија за цигари и карти 
за играње 

X X X 

33 8 Уплатна сметка 840-2031 (34 до 36) X X X 

34 8 Парфимериски, козметички и тоалетни про-
изводи од тар. број 33.06 на Царинската тари-
фа, освен прашоци за заби, лосиони за уста, 
пудер и кремови за деца, беби - масла, беби-
-млеко, пенливи купки за деца и шампони за 
коса X X X 

35 8 Кожа од рептилии (од змија, гуштер, кроко-
дил и др.), природни крзна (освен овчо и јаг-
нешко) и производи од тие кожи и крзна (об-
лека, обувки и други производи) X X X 

36 8 Теписи со рака јазлувани над 120 јазли по lm2 

и волнени постапки со рака ткаени, еднобој-
ни или мелирани X X X 

37 9 Уплатна сметка 840-2047 (38 до 40) 

38 9 Производи од тар. број 9 на Тарифата со над 
2% злато и други благородни метали, како и 
производи изработени од сребро, освен фи-
лигран X X X 
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39 9 Часовници од сите видови вклучувајќи и ча-
совници изработени со повеќе од 2% злато, 
или со повеќе од 50% сребро или со природен 
скапоцен камен и бисер чијашто цена е пого-
лема од цената определена во тар. број 9 од 
Тарифата х х х 

40 9 Природни скапоцени камења и природен би-
сер и предмети изработени со тие камења и 
бисери X X X 

41 10 Уплатна сметка 840-2052 (42) 

42 10 Производи од брусено или небрусено крис-
тално (оловно) стакло 

X X X 

43 И Уплатна сметка 840-2068 (44) 

44 И Производи од тар. број 11 на Тарифата X X X 

45 12 Уплатна сметка 840-2073 (46 до 49) 

46 12 Ткаенини и други текстилни производи, ос-
вен производи што се ослободени од плаќање 
данок на промет 

X X X 

47 12 Обувки X X X 

48 12 Детергенти X X X 

49 12 Сите видови плочи (шпер-плочи, лесонит-
-плочи, панел-плочи, плочи-иверици и др. и 
облагородени плочи) 

X X X 

50 12 Уплатна сметка 840-21-64 (51) X X X 

51 12 Лекови X X X 

52 13 Уплатна сметка 840-2159 (53) 

53 13 Јужно овошје, како и сокови, сирупи и други 
производи од тоа овошје (освен лимони и со-
кови, сирупи и други производи изработени 
од лимон) X X X 

54 13 Уплатна сметка 840-21511 (55) 

55 13 Кафе: сурово, пржено и мелено кафе и ек-
стракт од кафе 

X X X 

56 14 Уплатна сметка 840-2005 (57 до 59) 

57 14 Производи од шеќер (бонбони, гуми за џвака-
ње и др.) 

X X X 

58 14 Соли (NaCl) X X X 

59 14 Чоколада и други преработки за храна што 
содржат какао 

X X X 

60 Уплатна сметка 840-2089 (61) 

61 Основен данок на промет на производи на-
платен за производите што Југословенската 
народна армија ги набавува и увезува за свои 
потреби X X X 

62 Уплатна сметка 840-2094 (63) 

63 Основен данок на промет на производите на-
платен при увозот на производите 

64 Вкупно основнен данок на промет на произ-
води (1) 

65 СР Босна и Херцеговина 
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бб СР Црна Гора 

67 СР Хрватска 

68 СР Македонија 

69 СР Словенија 
70 Ср Србија надвор од автономните покраини 

71 САП Косово 

72 САП Војводина 

73 Посебен (републички односно покраински) 
данок на промет на производи и услуги 
(74 + 97) 

74 Производи (75 + 78 + 81 + 844-87 + 904- 93) -

75 Уплатна сметка 840-2208 (76 до 77) 

76 Посебен републички односно покраински да-
нок на промет на производи што се плаќа по 
општата стапка, а што го плаќаат општестве-
ни правнви лица како даночни обврзници X X X 

77 

78 Уплатна сметка 840-22001 (79 до 80) 

79 Посебен републички односно покраински да-
нок на промет на производи што се плаќа по 
повисока стапка од општата стапка, а што го 
плаќаат општествени правни лица како да-
ночни обврзници X X X 

80 

81 Уплатна сметка 840-22022 (82 до 83) 

82 Посебен републички односно покарински да-
нок на промет на производи што се плаќа по 
пониска стапка од општата стапка, а што го 
плаќаат општествени правни лица како да-
нични обврзници X X X 

83 

84 Уплатна сметка 840-2213 (85 до 86) 

85 Посебен републички односно покраински да-
нок на промет на моторни возила што го 
плаќаат општествени цравни лица како да-
ночни обврзници X X X 

86 

87 Уплатна сметка 840-2297 (88 до 89) 

88 Посебен републички односно покраински да-
нок на промет на алкохолни пијачки, освен 
на промет на алкохолни пијачки испорачани 
на угостителски дуќани на самостојни угос-
тители и граѓани X X X 

89 

90 Уплатна сметка 840-22230 (91 до 92) 

91 Посебен републички односно покраински да-
нок на промет на безалкохолни пијачки, ос-
вен на промет на безалкохолни пијачки испо-
рачани на угостителски дуќани на самостој-
ни угостители и граѓани X X X 

92 
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93 Уплатна сметка 840-22043 (94 до 96) 

94 Посебен републички односно покраински да-
нок на промет на алкохол-етанол х х х 

9' 

96 

97 Услуги (98+100+102) 

98 Уплатна сметка 840-2255 (99) 

99 Посебен републички односно покраински да-
нок на надомест за услуги што го плаќаат ор-
ганизации на здружен труд како даночни об-
врзници X X X 

100 Уплатна сметка 840-2281 (101) 

101 Посебен републички односно покраински да-
нок на надомест за услуги од приредување на 
игри на среќа X X X 

102 Уплатна сметка 840-22181 (103 до 104) 

103 Посебен републички односно покраински да-
нок на надомести за услуги на менични кре-
дити х х х 

104 

105 Вкупно посебен републички односно покра-
ински данок на промет на производи и услу-
ги (73) 

106 СР Босна и Херцеговина 

107 СР Црна Гора 

108 СР Хрватска 

109 СР Македонија 

110 СР Словенија 

111 СР Србија надвор од териториите на авто-
номните покраини 

112 САП Косово 

113 САП Војводина 

114 Посебен (општински) данок на промет на 
производи (115+123) 

115 во тоа: 
СР Босна и Херцеговина 

116 СР Црна Гора 

117 СР Хрватска 

118 СР Македонија 

119 СР Словенија 
120 СР Србија надвор од териториите на авто-

номните покраини 

121 САП Косово 
122 САП Војводина 

123 Посебен (општински) данок на надомести за 
услуги (124 до 132) 

124 во тоа: 
СР Босна и Херцеговина 
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125 СР Црна Гора 

126 СР Хрватска 

127 СР Македонија 

128 СР Словенија 

129 СР Србија надвор од териториите на авто-
номните покраини 

130 САП Косово 

131 САП Војводина 

132 В к у п н о (114+123) 

П р и л о г : 
Список на фактурите по кои не е извршено наплатување во пресметковниот период, со износ на ненаплатениот данок од 
колоните 5 и 8 на овој образец. 

Раководител на сметководството, Директор, 

Објаснение за пополнување на образецот: 
во колона 5 се внесуваат податоци за данокот во побарувањата на 1 јануари по списокот на фактурите што се прилага 

кон овој образец; 
во колона 6 се внесува износот на пресметаниот данок од 1 јануари до 31 декември текуштата година; 
во колона 7 износот на данокот мора да одговара на побарувачката страна на контото 296; 
во колона 8 се внесуваат податоци за данокот во побарувањата на последниот ден од пресметковниот период по спи-

сокот на фактурите што се прилага кон овој образец (до 31 декември текуштата година); 
во колона 9 износот на данокот мора да одговара на долговната страна на контото 196 (без почетната состојба) и по-

барувачката страна на контото 200 (без почетната состојба и без данокот кој дефинитивно е пресметан 
според одредбите на чл. 16, 17, 18 и 19 од Правилникот); 

во колона 10 се внесуваат податоците за аконтациите на данокот на промет кои се однесуваат на пресметката од 1 ја-
нуари до 31 декември текуштата година, а кои се уплатени до денот на поднесувањето на конечната пре-
сметка по образецот ДП-к. 
Овој образец се поднесува во еден примерок, кон кој се прилага по еден примерок од посебната пресметка 
искажана на истиот образец: за данокот пресметан од прометот по точка 5 став 1 на член 37 од Законот, 
за данокот на надоместила услуги и за данокот од другиот промет на производи (член 77 став 9 од Пра-
вилникот). 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПЕТНАЕСЕТДНЕВНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ЗА УПЛА-

ТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД ДО 198 ГОДИНА 
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1 2 3 4 

3 2 840-2101 

4 3 840-2117 

5 4 840-2138 

6 5 840-2143 

7 6 840-2185 

8 6 840-2190 

9 7 840-2026 

10 8 840-2031 

11 9 840-2047 

12 10 840-2052 

13 11 840-2068 

14 11 840-2164 

15 12 840-2073 

16 13 840-2159 

17 13 840-21511 

18 14 840-2005 

19 840-2089 

20 840-2094 

21 

22 

23 Вкупно (2 до 22) 

24 во тоа: 
СР Босна и Херцеговина 

25 СР Црна Гора 
ш 1 

26 СР Хрватска 

27 СР Македонија 

28 СР Словенија 

29 СР Србија надвор од териториите на 
автономните покраини 

30 САП Косово 

31 САП Војводина 

32 Посебен (републички односно 
покраински) данок на промет 
(33 -1- 43) 

-

33 Производи (34 до 42) 
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1 2 3 4 

34 840-2208 -

35 840-22001 

36 840-22022 

37 840-2213 

38 840-2297 

39 840-22230 

40 840-22043 

41 

42 

43 Услуги (44 до 46) 

44 840-2255 

45 840-2281 

46 840-22181 

47 Посебен (општински) данок 
на промет (48 до 58) 

48 Производи (49 до 57) 

49 840-2304 

50 840-23201 

51 840-23222 

52 840-2325 

53 840-2393 

54 840-23194 

55 840-23243 

56 

57 

58 Услуги (59 до 60) 

59 840-2351 

60 840-2388 

На 198 година 

Раководител на книговодството, 

Директор, 
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427. 
Врз основа на член 32 и 34 од Законот за сојузните ад-

министративни такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/72, 
70/78 и 68/84), во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решни работи, Сојузниот секретар за финансии пропишу-
ва 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ СОЈУЗНИ АДМИНИСТРА-
ТИВНИ ТАКСИ И ЗА ЕМИТУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА 

КОНЗУЛАРНИТЕ ТАКСЕНИ МАРКИ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на плаќање сојузни ад-

министративни такси и за емитување и употреба на конзу-
ларни таксени марки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
33/72), во член 1 став 2 точката 1 се менува и гласи: 

„1) ако таксата за одделен спис или дејствие, освен за 
спис и дејствие кај дипломатските и конзуларните прет-
ставништва на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во странство, изнесува повеќе од 400 динари;". 

По точка 1 се додава нова точка 2, која гласи: 

„2) ако Конзуларната такса за одделен спис или деј-
ствие изнесува повеќе од 1.000 динари;". 

Точката 2 станува точка 3. 

Член 2 

Членот 5 се менува и гласи: 

„Таксени марки се лепат: 

1) за поднесок - на самиот поднесок; 

2) за решение, одобрение, уверение или за друга ис-
права кај сојузните органи и сојузните организаци и кај 
дипломатските и конзуларните претставништва на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во стран-
ство - на поднесокот со кој странката бара издавање на 
односната исправа; 

3) за службени дејствија кај сојузните органи и сојзни-
те организации и кај дипломатските и конзуларните прет-
ставништва на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во ствранство - на поднесокот со кој се бара 
извршување на службеното дејствие." 

Член 3 
Во чл. 1 и 2 зборот: „Југославија“ се заменува со збо-

ровите: „Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија“. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила на 1 јули 1985 годи-

на. 

Бр. 5-2062 
7 мај 1985 година 

Белград 

Сојузен 
секретар за финансии, 
Владо Клеменчич, с. р. 

428. 
Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за заштита 

на животните од заразни болести што ја загрозуваат цела-
та земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76) претседате-
лот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА 
УВОЗОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА ПРОВОЗОТ ПРЕКУ 
ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЖИВИ ЧА-
ПУНКАРИ (ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И СВИЊИ) И НА 
ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ ПО ПОТЕКЛО ОД ТИЕ 

ЖИВОТНИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 
1. Во Наредбата за забрана на увозот во Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија и на провозот 
преку територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија на живи чапункари (говеда, овци, ко-
зи и свињи) и на производите и суровините по потекло од 
тие животни од Република Италија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 4/85 и 12/85), во точка 1 по зборот: „Пиемонт" 
се става запирка а зборот „и“ се брише, а по зборот: „Си-
цилија" се додаваат зборовите: ,,Calabria, Toscana, Puglia-
-Pullies, Molise, Trentino Alte-Adige, Lacio и Salerne". 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 589/5 
18 јуни 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
д-р Милорад Станоевиќ, ,с.р. 

429. 
Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за заштита 

на животните од заразни болести што ја загрозуваат цела-
та земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), претседате-
лот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА 
ПРОВОЗОТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА НА ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И 
ОТПАДОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ОД РЕ-

ПУБЛИКА ИРАК 
1. Заради спречување на внесувањето во Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија на заразната 
болест говедска чума, се забранува увозот од Република 
Ирак во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и провоз преку територијата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија на животни, производи, 
суровини и отпадоци од животинско потекло. 

2. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на, 
пратките што патниците ги носат со себе во превозните 
средства. 

3. На граничните премини е задолжителна дезинфек-
ција на сите превозни средства користени за превоз на 
животни, производи, суровини и отпадоци од животинско 
потекло, што се враќаат празни од Република Ирак во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 
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4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 850/2 
18 јуни 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
д-р Милорад Станоевиќ, с.р. 

430. 
Врз основа на член 9 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81 и 25/85), членот 10а став 4 од Законот за основните 
права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81 и 25/85) и членот 10 став 4 од Законот за основните 
права на борците од Шпанската националноослободител-
на и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81 и 25/85), претседателот на Сојузниот комитет за 
прашањата на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО 
КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈА И ДОДА-

ТОК КОН ПЕНЗИЈАТА ОД 1 ЈУЛИ 1985 ГОДИНА 
1. Највисокиот износ до кој од 1 јули 1985 година 

може да се определи пензија и додаток кон пензијата во 
смисла на член 9 став 3 од Законот за основните права на 
носителите на „Партизанска споменица 1941", членот 10а 
став 3 од Законот за основните права на лицата одликува-
ни со Орден на народен херој и членот 10 став 3 од Зако-
нот за основните права на борците од Шпанската нацио-
налноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 
1939 година, се утврдува во висина од 122.558 динари. 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Слубжен лист на СФРЈ“. 

Бр. 624/85 
26 јуни 1985 година 

Белград ' 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

прашања на борците 
и воените инвалиди, 

Јовко Јовковски, с. р. 

431. 
Врз основа на член 35 став 4 од Законот за признава-

ње на новосоздадените, одобрување да се воведат во про-
изводство странски и заштита на сорти земјоделски и 
шумски растенија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/80), 
Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВА-
ЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕНИТЕ И НА СТРАНСКИТЕ 
СОРТИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ РАСТЕНИЈА ВО 

ОГЛЕДНО ПОЛЕ И ЛАБОРАТОРИЈА 
1. Со оваа наредба се определува височината на тро-

шоците што подносителот на барањето за признавање на 

новосоздадената сорта односно за одобрување да се вове-
дат во производство странски сорти ги поднесува за испи-
тување на сортата во огледно поле и лабораторија. 

2. Височината и трошоците за испитување на сортата 
во огледно поле и лабораторија, по култури, односно гру-
пи на култури, годишно изнесува, и тоа за: 

Динари 

1) озима пченица 87.000 
2) јара и тврда пченица 58.000 
3) други прави жита и тритикали 75.000 
4) пченка и други просолики жита (сирак, ориз, 

хелда и др.) 87.000 
5) шеќерна репка, тутун и маслодајна тиква 97.500 
6) маслодаен лен 10.000 
7) други индустриски култури (сончоглед, соја, 

афион, чичка и др.) 78.000 
8) крмни култури 75.000 
9) градинарски култури 87.000 
10) овоштарски култури и винова лоза 

во плодоносење 65.000 
И) овоштарски култури и винова лоза 

до плодоносење 32.500 
12)тополи 10.000 
13) врби 10.000 
14) хортикултурни дрвја (иглолисници и широ-

колисници) 50.000 
15) хортикултура грмушки, полу грмушки и 

честак (иглолисници и широколисници) 50.000 
16) едногодишно и двегодишно цвеќе 50.000 
17) повеќегодишно цвеќе 50.000 
18)трендафили 50.000 
19) луковичесто, гомолесто и ризомско цвеќе 50.000 
20) режано цвеќе 50.000 
21) цвеќе за саксии 50.000 
22) лековити растенија 50.000 
23) иглолисници 10.000 

3. Утврдената височина на трошоците за испитување 
на сортата од точка 2 на оваа наредба се применува во 
производната 1984/1985 година. 

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 4039 
19 јуни 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
д-р Милорад Станоевиќ, с.р. 

432. 
Врз основа на член 32 од Законот за сојузниите адми-

нистративни такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/72, 
70/78 и 68/84), во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решни работи, сојузниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА НОВИ АПОЕНИ НА 

КОНЗУЛАРНИ ТАКСЕНИ МАРКИ 
1г На ден 1 јули 1985 година Народната банка на Ју-

гославија ќе пушти во оптек конзуларни таксени марки во 
апоени од 100, 400, 500 и 600 динари. 
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2. Пуштањето во оптек на конзуларните таксени мар-
ки во апоените од точка 1 на ова решение ќе се изврши та-
ка што конзуларните таксени марки од постојната емисија 
пуштена во оптек со Решението за пуштање во оптек на 
нова емисија конзуларни таксени марки („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 56/70) и со Решението за пуштање во оптек 
на нови апоени на конзуларни таксени марки („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 25/72), од постојната емисија во апо-
ени од 0,25, 17, 37,50 и 102 динари ќе се препечати во нови 
апоени, и тоа: од 0,25 на 100 динари, од 17 на 400 динари, 
од 37,50 на 500 динари и од 102 на 600 динари. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 5-5068/1 
27 мај 1985 година 

Белград 

Од С Р С р б и ј а 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Металопрерађивачка индустрија „Металац" - Горњи Ми-
ланова^ 

Бр. 21 
6 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шгшљак, с. р. 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Владо Клеменчич, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува да се 

о д л и к у в а : 
- за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи меѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија и На-
родна Република Ангола 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 
Jose Eduardo Dos Santos, претседател на Народна Репуб-
лика Ангола. 

Бр. 20 
3 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува да се 

о д л и к у в а а т : 

Од С Р С р б и ј а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Стаменковић Александра Бранко; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење 
за напредокот на земјата 

. СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Јанковић Драго Јанко, Јовановић Владимира Миодраг, 
Лазаревић Живадина Бранислав, Пејчић Живојина Љуби-
сав; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Арсић Радована Славко, Веселиновић-Поповић Илије Жи-
вана. 

Бр. 22 
10 април 1984 година 

Белград 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува да се 

о д л и к у в а : 

- по повод дваесетпетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата од значе-
ње за стопанскиот напредок на земјата 

Претседател 
Претседателството 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува да се 

о д л и к у в а : 
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Од С Р С р б и ј а 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за особе-
ни заслуги и успеси постигнати во работата од значење за 
стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
РО Индустрија електропорцелана и електропроизвода 
„Електропорцелан" - Аранђеловац. 

Бр. 23 
13 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува да се 

о д л и к у в а а т : 

Од С Р Ц р н а Г о р а 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење 
за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ђуришић Лазара Чедомир; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење 
за напредокот на земјата; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бојбаша Милоша Милош, Ивановић Миљана Светозар, 
Крстајић Владимира Вучета, Павичевић Љуба Мирко, 
Шундић Драгутина Милан, Жарић Бранка Слободан; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бурзановић Петра Слободан, Ђикановић Вошка Ненад, 
Грандов Филипа Мираш, Јаћимовић Радована Славко, 
Кљајић Филотија Драган, Кордић Ахма Садик, Лјешњак 
Крста Драган, Мартиновић Драгољуба Радоје, Милано-
вић Шпира Веселин, Пантовић Мирка Зоран, Пелевић Ду-
шана Жарко, Пешић Петра Радомир, Рабреновић Влада 
Момир, Радовић-Величан Валента Катица, Радуловић 
Спасоја Ђорђије, Раичевић Душана Миленко, Рашовић Ве-
селина Драган, Шановић Милана Милан, Вујовић Илије 
Веселин; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Драгутиновић Видака Бранко, Ивановић Радована Весе-
лин, Ивановић Стева Здравко, Кандић Була Милорад, Ра-
кочевић Радивоја Милан, Старовлах Богдана Милутин, 
Вуковић Драга Миодраг, Зечевић Петра Радомир, Жижић 
Видоја Мићун, Жугиќ Милована Драгоје. 

Бр. 24 
16 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува да се 

о д л и к у в а а т : 

Од С Р С л о в е н и ј а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бритовшек Антона Марјан, Јеласка Анте Вељко, Плут 
Франца Цирил; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на брат-
ството и единството меѓу нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Борцон Франца Франц, Чепек Антона Кристина, Голоб 
Јоже Армандо, Кобал-Јамник Павела Марија, Кос Антона 
Станислава, Кошчак-Бабец Блажа Јожефа, Лазовић Петра 
Цвејо, Пахор Алојза Станко, Пантар Антона Цветко, Ра-
ковец Матевжа Антон, Рогл-Иванчич Леона Драга, Зале-
тел-Гашперин Јоже Марија; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

^ 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Берце Франца Франц, Бетон Јанеза Антон, Хартл Лу-

ција Ленарт, Иванчич Антона Алојз, Јуричев Анте Дани-
јел, Мари Јанко Фердинанд, Медич Стане Илија, Мулеј 
Франца Франц, Нагла в Оскара Оскар, Пентек Јожефа 
Франц, Пишек Антона Антон, Пор Јурија Јанез, Рокавец 
Јакоба Стане, Салобир Ивана Алојз, Скледар-Новак Ива-
на Марија, Таусес Мартина Станислав, Вехтар Миховила 
Борис, Видмар Антона Јоже, Жорж Алојза Алојз; 
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- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Чеховин Јернеја Антон, Драгинц Франца Франц, 
Иленич Јанеза Иако, Јерф Антона Алојзиј, Ковчич Алојза 
Цирил, Колунција Јована Лазар, Кормар-Лесковец Апо-
лоније Зофка, Кухар Јоже Вили, Ликар Франца Марјан, 
Марошек Шегана Фрањо, Младеновић Сима Војислав, 
Мхар Франца Иван, Орожен Мартина Марко, Повловчич-
-Жонтар Јоже Цвета, Ротар Јанеза Франц, Слабник Фран-
ца Стане, Страјнар Франца Франци, Штросар Рудолфа 
Иван, Тавчар Леиополда Леополд, Турк Игнација Дани-
јел, Вукич Андрије Јанко; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалситичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бауер Ивана Стане, Бевк Јожета Виљем, Црнкович-
-Мезгец Гашперја Слава, Четина Милана др Јоже, Чебеј 
Павела Петар, Дернач Алојза Алојз, Доленца Фанцке 
Франц, Драганич Саво Миладин, Драме-Артнак Ема 
Франчишка, Фајдига Франца Матија, Ферчник-Бубањ 
Ивана Зденка, Фидершек Антона Хинко, Глушич Едварда 
Хелга, Труден Алојза Павла, Хергула Мартина Алојз, 
Грежељ Андреј Андреј, Хакл Марија Јанко, Халер Ивана 
Фердинанд, Хериц-Жнидарич Франца Вида, Хрибар Ива-
на Иван, Јакхел Отона Руди, Јанжекович Франца Сречко, 
Јевшник Јоже Петер, Јецељ Петра Франц, Јурак Адолфа 
Богомир, Калчевич Франца Станислав, Комат Јожета 
Јоже, Комес Марка Звонимир, Коприник Алојза Станко, 
Крајнц Франца ЕмилиЈан, Крамбергер Франца Иван, 
Крајц Ивана Лудвик, Крсник Степана Фрањо, Кушар 
Франца Франц, Лауко Адолфа Франц, Лебан Марија Ан-
дреј, Лебан Јоже Јоже, Лесковшек Ивана Јанко, Лешњак-
-Рупрет Франца Стана, Лубич Франца Алојзиј, Маркович 
Јакоба Станислав, Мешко Фердинанда Мирко, Мешко-
-Адринек Антона Тончка, Омахен Франца Франц, Опреш-
ник Штефана Драго, Опресник Леополда Људмила, Оре-
хек Фортунат Фортунат, Пелкић Митра Рајко, Примц 
Франца Јоже, Пучко Јоже Данијел, Ризман Јожефа Алојз, 
Ројц Франца Јоже, Сихур Ивана Владо, Смрекар Јоже Вла-
до, Шала Ивана Алојз, Шербела Тоне Егон, Шибав Карела 
Оливо, Шкербиц-Франзл Алојза др Неда, Шпорар Ивана 
Иван, Штруц Марије Иван, Шугман-Канцлер Јурија Ели-
забета, Тавчар-Каисер Гвида Мајда, Унетич Ивана Макс, 
Унетич-Петан Марија Марија, Вавкен Евен Евген, Waring 
Винко Винко, Врчковник Фанца Едвард, Залетел Јоже Ка-
рел, Залокар-Пинтарич Франца Даница, Зелич Франца 
Франц, Зулан Франца Франце, Зупанчич Јоже Антон, Жиб-
рет Јоже Милан, Жнидаршич Јанеза Јанез, Жужек Јанеза 
Иван; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аданич Славе Јанко, Абрамич Антона "Иван, Анто-
лин Штефана Штефан, Арзеншек Алојза Мирослав, 
Ажман Штефана Јанко, Бабич Стјепана Јоже, Бабич Фран-
ца Станислав, Бабич Алојза Винценц, Вајде Ивана Јоже, 
Валан Мартина Мартин, Балантич-Лоргер Алојзија Пав-
ла, Банјанович-Печар Адолфа Силва, Бартол Бранка Ми-
лан, Бавдек Душана Огњен, Банкич Ивана Милан, Бер-
лот-Ахачич Ивана Ивана, Верник Рудолфа Рудолф, Биз-

јак-Матјан Матка Тања, Богатај-Штефе Ивана Ида, Бога-
тај-Шпелак Франца Марија, Борштнар Јанеза Јоже, Бро-
јан Франца Јанез, Бројан Јанеза Јанез, Борко Емерик Јоже, 
Брадашкија Ивана Цирил, Брег Јожефа Сречко, Брегант-
-Грабнар Лудвика Матилда, Бренчич Антона Иво, Брезар 
Франца Станислав, Брумец Јожефа Милан, Бутинар 
Франца Марко, Цеглар Јанеза Маруша, Црнкович Антона 
Антон, Цурк-Певец Леополда Ангела, Чарго-Полак Хен-
рика Даница, Час Станка Јоже, Чичеров Алексеј Стнаис-
лав, Чизман-Хочевар Јоже Јожа, Дернач-Шпендоу Анто-
на Иванка, Добник Јанеза Штефан, Докл Ивана Јоже, До-
ленц-Зупан Јоже Кристина, Долинар Јакоба Вера, Драг-
ман Алојза Франц, Драшкович Мартина Јоже, Ђонлић 
Здрвка Јован, Феркољ Алојза Франц, Ферлинц Штефана 
Антон, Филеј Ивана Стане, Флегар Алојза Антон, Флор-
јан Франца Франц, Фридман-Филипич Лудвика Даница, 
Габрич Франца Алојз, Габрешек-Пучник Јосипа Мајда, 
Гајзер Јакоба Силво, Гердович Мартина Бруно, Гобец Ју-
рија Станислав, Горник-Бернот Алојза Ана, Градишник 
Пана Франц, Гебен Јоже Вили, Грегорц Антона Марјан, 
Грозник Едварда Феликс, Грум Францка Иван, Грум Пет-
ра Петер, Грус-Кривец Гашпара Марта, Хафнер Ивана 
Алојз, Хазл Франца Алојз, Хочевар-Букавец Ивана Мајда, 
Хорват Албина Борут, Хорват-Крајнц Алојза Фаника, 
Јанчич Алина Албин, Јанковић Светозара Живота, 
Јанжекович Ивана Винко, Јазбец Франца Иванка, Јелоч-
ник-Кос Антона Власта, Јерас-Лесковар Франца Цветка, 
Јерич-Богович Павела Марија, Јерман Антона Златко, Је-
зершек Франца Франц, Јовановић Ђорђа Димитриј, Југо-
вић Мије Бранко, Каљевич Миладина Миленко, Канцлер 
Франца Виктор, Клеменчич Фридерика Милош, Клемен-
чич Јанеза Владо, Коцјанчич Антона Ладо, Кофлер Фран-
ца Станко, Когој Михаела Базилиј, Кокаљ Јоже Јоже, Ко-
лар Франца Иван, Корче Јожета Милан, Корошец-Вебер 
Антона Вероника, Кошак Франца Јанез, Котник Конрада 
Конрад, Ковач-Подпечан Франца Нада, Ковачич Петра 
Петар, Козан Ивана Игнац, Козел Штефана Едвард, Козо-
рог Валентина Јоже, Крагељ-Габершчек Франца Ирена, 
Крај цер-Вогринчич Штрефана Јожица, Крајнц Симона 
Антон, Крајнц-Марко Конрада Ирена, Крањц Јанеза Фри-
дерик, Креитнер Карола Карол, Крешевич Уршич Франца 
Иванка, Крњак Јосипа Милан, Кучер Ивана Иван, Кухар 
Јанеза Терезија, Кухарич Матије Антон, Куковец Франца 
Душан, Куплен Штефана Лудвик, Курник Јанеза Верони-
ка, Кузмич Франца Херман, Квар Ивана Јоже, Лакота 
Франца Франц, Ласич Богомила Борис, Ленарчич Ивана 
Иван, Лесковшек- Јесеншек Алојза Милена, Лешњак Јане-
за Франчишек, Летоња Јанеза Стане, Логар Јанеза Антон, 
Логар-Ковачич Иана Кристина, Лојен-Стрмшек Јакоба 
Марија, Ланчарек Фрање Иван, Лоргер Алфонза Бојан, 
Ловранчич Мартина Франц; 

Мајски Боже Јосип, Малус Фердинанда Винценц, Ма-
рин Станка Станко, Маркуш Виктора Виктор, Мароша 
Ивана Карел, Марич Јоже Јоже, Млакар Антона Михаел, 
Млинар-Кошир Франца Цирила, Млинарич Марија Јоже, 
Мљач Јакоба Јакоб, Модиц-Врховец Франца Мајда, Моко-
рел-Батистич Јоже Милка, Може-Штифтник Јожефа Пеи-
ца, Наранђа Игнаца Андреј, Неуберг-Ауда Ивана Мирос-
лава, Ноак Јураја Фрањо, Оцвирк Оскара Рудолф, Онич 
Сречка Валтер, Орешкович Николе Никола, Остерц Мати-
је Франц, Остојич-Пфеифер Ивана Ида, Ошлај Штефана 
Штефан, Овен Јанеза Винко, Палевски Карла Никола, 
Павлич-Скок Андреја Зора, Печек Ивана Карел, Перан 
Стито Мијо, Перенич Јанеза Марко, Петек Франца Карл, 
Петерца Франца Франц, Петернељ-Крагељ Матевжа Роза-
-Марија, Петрич-Старе Михаела Јожица, Пездир Јанеза 
Антон, Пихлер-Сребријански Василија Елизабета, Пирц 
Алојза Алојз, Писник Јоже Алфонз, Платовшек Ивана Ед-
вард, Плетерски-Целарц Франца Кристина, Почивалшек 
Јосипа Божо, Портир-Рајко Алојза Терезија, Претнар Ан-
тона Антон, Приможич-Шинковец Ладислава Олга, При-
вшек Карла Карл, Пулко Блажа Сречко, Радосављевич Бу-
димиа Бранко, Рајшп Мирка Алојз, Раковић-Наралочник 
Михаела Милица, Ремшкар-Корач Карела Наташа, Рен-
гео Ивана Иван, Ренко Франца Едвард, Рибич Франца 
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Франц, Рибич-Жичкар Антона Вера, Ризман Франца 
Франц, Ромих-Градишник Августа Густи, Розман-Гисин-
гер Павла Ивана, Розман Филипа Милан, Рожич Маќеа 
Макс, Рутар-Семолич Алојза Татјана, Сагадин-Репник 
Франца Марија, Салецл Алојза Алојз, Сазонов Федора 
Антон, Селиншек Франца Душан, Семолич Јоже Душан, 
Сирк Албина Карел, Скале Франца Марјан, Скубер Ште-
фана Јоже, Скварча Венчеслава Владо, Славич Јосипа 
Марјан, Смрекар Јоже Рудолф, Собан Михаела Марјан, 
Софијанов Томе Слободан, Стариха Франца Франц, Ста-
ровешки Николе Алојз, Стеинбергер-Југовец Ивана Ште-
фан ија, Стерле Франца Франц, Сто клас Франца Ернест, 
Страх Алојза-Јанез, Стрелец Франца Франц; 

Шчопић Перев Богољуб, Шербељ-Хануш Мартина 
Елизабета, Шифтар Франца Франц, Шилар Марјана Мар-
јан, Шишко Алберта Карел, Шкала Јоже Јоже, Шкорић 
Ђуре Миле, Штелцер Јоже Франц, Штрбенц Јанеза Јанез, 
Штролиго-Штефанич Ивана Фаника, Штубец-Валнар 
Мартина Бреда, Штумбергер Франца Антон, Штурбеј 
Алојза Алојз, Шустер Карела Карел, Швентнер Алојза 
Венчеслав, Тавчар Ивана Даниел, Топлак Ивана Звони-
мир, Тушар Франца Франц, Унук Марија Матија, Уран 
Хенрика Стефан, Урах Мартина Стане, Вегељ Антона Ми-
хаел, Вербец Јоже Јоже, Вербич Душана Марјета, Верди-
нек Романа Франц, Береш Јожефа Елек, Височник Андреја 
Душан, Влај Јанеза Стане, ВлаЈчич Антона Иван, Вогел-
санг-Подграјшек Егидија Магдалена, Voros-Cafuta Јанка 
Злата, Врабл Нико Аленка, Вречк-Корошец Јоже Мајда, 
Вртачник Мартина Мартин, Забуковец Танје Иван, Зајел-
шник Матије Едвард, Завец Виљема Виљем, Земљич Алој-
за Стане, Зоричич Станка Душан, Зорко-Цолнар Михаела 
Драга, Зупанц Ивана Јоже, Зупанц Јоже Јоже, Жекш Луд-
вика Јанез, Жгур-Жижмард Ивана Хермина, Жиганте-Ту-
ма Милана Магда, Житко-Крањц Јанеза Људмила, Жижек 
Ивана Иван, Жлоф Јакоба Франц, Жуловец Јакоба Адолф, 
Журман Фрање Франц, Жван Франца Марјан; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Мантел Франца Богомир; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Авгуштин Томажа Љубо, Бајц-Чук Симона Марија, 

Бертонцељ Станислава Станислав, Бохар Ернеста Јанез, 
Ценцич-Шушњар Даниела Даница, Чарни Франца Франц, 
Чук Бранислава Бранислав, Добај Ивана Јанез, Добај 
Франца Макс, Дојер Леополда Марјан, Довжан Ивана Ја-
нез, Дрофеник Карла Иван, Фекоња Терезија Радислов, 
Ферш Карела Драго, Фијавж Урбанац Франца Алојзија, 
Гробовшек Јово Војко, Хајдинјак Виљема Виљем, Хајнал 
Јанеза Јанез, Хојник Јернеја Цирил, Хометер Јожица Пе-
тер, Хорват Јоже Милан, Иштван Јосипа Јосип, Јаковље-
вић Драгољуба Десанка, Југ Алојза Марјан, Јурца Антона 
Франц, Калужа Виљем Ладислав, Китак-Јерала Андреја 
Иванка, Кошир Франца Бранко, Купчич Јанеза Јанез, Ла-
банац Бранка Јово, Лагнус Криенана Кристјан, Лесков-
шек Милоша Златко, Лешер Конрада Бранко, Лева Алојза 
Хермина, Ликар Франца Владимир, Љубинковић Драго-
љуба Бранислав, Њубојевић Душана Славко, Мујицан-
-Мунда Винца Франчишка, Малец Антуна Драгутин, Ма-
ли-Оторепец Карела Маргарета, Маркович Франца Алојз, 
Мартинис Антона Иван, Меланшек Штефана Штефан, 
Миклошич Јоже Едвард, Млекуж Антонија Клавдиј, 
Мршич Перо Максим, Нарекс-Ојстршек Августа Јустина, 
Новак Фрање Иван, Обран Франца Алојз, Ошлак Антона 
Антон, Петерка Мартина Јоже, Петернел Јанеза Иван, 
Плетерски Ивана Јоже, Плибершек Франца Ела, Полак 

Михаела Метод, Потопчник Франца Албин, Црах Ивана 
Иван, Пунгерчар Лео Петар, Рецек Едмунда Маријан, Роз-
ман-Сагадин Марија Марија, Рожич Андреја Јоже, Рус 
Франца Франц, Самса-Лакота Јоже Матилда, Сенегачник 
Јоже Иван, Стеникар-Лесковец Антона Антонија, Смолеј 
Миха Миха, Собочан-Парфант Алојза Ана, Стишковски-
-Госар Павела Павла, Свет Петар Иван, Шчап Штефана 
Штефан, Трабос Енгелберта Драго, Задник Едија Јадран, 
Здешар Матевжа Матко, Жгавец Карела Кондар, Жижек 
Ботежара Драгутин, Жнидаршич Франца Дарко, Жумер 
Валентина Габријел, 

- за залагање и постиганати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Андрејек Владо Јоже, Арацки Обрада Златенка, Ар-

тач-Залазник Франца Марија, Ашич Антона Антон, Ба-
њац Милана Раде, Веле Матевжа Матевж, Бремец Зофија 
Дарко, Бубнич Јоже Евген, Церјак Миха Мартин, Черни-
гој Ангела Светозар, Чрнчец-Рошкар Јожефа Вероника, 
Даско Рудолфа Рудолф, Дебелак Рудолфа Мајда, Долни-
чар Карела Драго, Дрпић Петра Анте, Дворшак Франца 
Јоже, Фредл Јакоба Јанез, Франце Јожефа Антон, Франче-
тич Јакоба Франц, Гајшек Антона Антон, Гојак Владо Со-
ња, Гонза Ивана Иван, Заџић Мехе Рифат, Хари Золтана 
Борут, Хебар Мартина Мартин, Ивачич Албина Романа, 
Ивануш Михаела Јулијана, Јанчич-Ковше Антона Едита, 
Јанша-Јесих Франца Марија, Јарц Станка Павел, Јеленко 
Станислава Адолф, Југ Еди Еди, Класинц Франца Франц, 
Кметец Блажа Алојз, Кок Антона Милан, Колманко-Фор-
јанич Матија Марија, Ковчич Андрије Стјепан, Крајнц 
Марија Штефан, Кропе-Визовишек Милана Милена, Куз-
манович-Филипчич Иво Нивес, Лаврич Марија Тоне, Ле-
тоња Јакоба Павел, Лороенчич Винко Антон, Луштрек 
Штефана Роман, Малеш Ловро Франц, Маврич-Јеребиц 
Карела Олга, Млакер Ивана Марјан, Мочивник-Штерн 
Ладислава Габријела, Мошкотевц Ивана Макс, Мрак-
-Жонтар Јоже Марија, Мушич Јанеза Антон, Новак Јанеза 
Геза, Оргизек Јоже Иван, Паладина-Палих Карела Ста-
ницава, Пауко Антона Франц, Першон Пурета Марјета, 
Прешерн Емилија Милан, Ројко Алојза Фридерик, Ротар 
Андреја Андреј, Рукавина Ивана Бранко, Рупарчич Јоже 
Иван, Скускан Фрање Никола, Соке Штефана Јанез, Шен 
Јосипа Јоже, Шкруба Јакоба Јакоб, Шмигоц Франца 
Франц, Шпендал Јанеза Јанез, Штефанчич Јосипа Јоже, 
Штухец-Смоле Јоже Нежка, Балант Емануел Франц, Ва-
лентан Ивана Марјан, Видиц Јоже Јоже, Вовк Лудвика 
Силвестер, Варн-Боршич Ивана Викица, Зајц Јанеза Ста-
не, Железник Маќеа Франц, Жибрат-Мачек Јакоба Алби-
на; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Бутара Михе IVbixa, Фурлан Херман Иво, Касталиц^ 

Франца Отон, Керчмар Јанеза Јанез, Кланчар Алојза Бо-
јан, Ковач Марјета Виљем, Павлич Лудвика Лудвик, Суха- -
до л ник Антона Марјан, Закрајшек Карл а Иван, Жнидар-. 
шич Јожета Алојз; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
Арзеншек Игора Петер, Хари Елемира Зденко, Кова-

чич Алојза Франц, Малачич Гезе Геза, Weiss Јоже Јоже. 

Бр. 25 
18 април 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Мика Ш п иља к, с. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

Од С Р М а к е д о н и ј а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Чадиковски Георги Бане, Јоноски Милан Јордан, Ми-
хајловски Дамјан Лазар; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работа 
од значења за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ ? 

Фишић Чедомир Љубомир, Николоски Наће Владис-
лав, Симевски Ефтим Димитар, Симоновић Јована Симе-
он, Спировски Петре Љубомир; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалисичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бегов Иван Стојче, Блажевски Трајан Илија, Чамев 
Ангел Јордан, Димитриевски Ѓорѓи Трајко, Георгиев Коце 
Ефтим, Јашари Шериф Џемо, Калевски Спасе Никола, 
Махмути Зурат Махмут, Марковски Глирор Милан, Пет-
ковски Павле Михајло, Ристевски Петар Вангел, Славев 
Јордан Асен, Соколовски Арсо Никола, Стојчевски Стан-
ко Љубомир, Шазиман Адем Фида; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Атанасовски Методи Кирил, Белески Ристо Трајко, 
Бошко Петре Бранислав, Божиновски Иван Борислав, 
Божиновски Нази Ѓорѓи, Бујуковски Коста Славе, Цикар-
ски Василе Александар, Цветаносвки Јосим Диско, Цвет-
ковски Јован Илија, Цветовски Јован Никола, Чамински 
Јован Благоја, Чкламовски Петре Иван, Димовски Тодор 
Спасе, Додевски Илија Миливое, Дојчиновски Борис Бла-
гоја, Дончев Славе Бранко, Доневски Андре Диме, Ђорђо-
ски Спасе Драган, Филиповски Петре Анђеле, Гоцевски 
Бориз Душан, Јадровски Борис Лефко, Јаневски Коте Спи-
ро, Јанкуловски Ристо Александар, Јанчевски Танас Ратко, 

Јошевски Илија Томислав, Јовановић Васо Станко, Јова-
новски Ѓорѓи Богдан, Јовчев Јовче Благоја, Јовевски Нико-
ла Бранко, Јовевски Владимир Станко, Кацарски Благој 
Димитар, Кирков Славко Александар, Кочевски Димит-
рија Тодор, Костовски Христо Трајко, Крчоски Владе 
Петре, Крстановски Симон Ристо, Мартиновсќа-Костов-
ска Методи Анђелћна, Медарски Никола Методија, Ми-
цев Костадин Никола, Мицкоски Живко Зоран, Мидов-
ски Аритон Стојан, Мијатовски Тодор Петре, Мијовски 
Јован Бранко, Милошевски Цветан Добривоја, Милошев-
ски Манојло Никола, Миновска Никола Домника, Митев 
Ѓорѓи Зоран, Митровић Богосава Босиљка, Младеновски 
Михајло Драгиша, Муратовски Моне Иван, Муслиу Кад-
ри Хисен, Настевски Тодор Димитрија, Нешовски Пеше 
Боривоје, Николовска-Зундова Илија кристина, Николов-
ски Стојко Бранко, Николовски Стојко Радован, Николов-
ски Тодор Стојко, Новкоски Марко Живко, Метковски 
Методија Борис, Петковски Саве Нестор, Петровска-Бош-
ковић Велимир Лава, Петрушевски Трајко Добривоја, Ра-
мадан Сакип Руфат, Ристовски Живко Петре, Симоновски 
Стојан Живко, Спасески Цветан Димитрије, Спасески На-
ће Веле, Спирковски Стојан Благоја, Спировски Ристо 
Илија, Сребриновски Киро Крсте, Стајковски Јове Крсте, 
Стефановски Пано Васил, Степанчић-Петровић Ђорђи Зо-
рица, Стојановски Ристо Владо, Струмениковски Доне Та-
нас, Шуланковски Митре Кирило, Шумански Лефтер Бла-
гој, Тодоровски Русе Ламбе, Тоска Кадри Ајруш, Тримчев-
ски Адам Новак, Тркалевски Цветан Спиро, Великовски 
Мите Драгутин, Белковски Мите Драгутин, Веловски Сла-
ве Никола, Врангаловски Трајче Стојмир, Заборски Божин 
Петко, Зафировски Јован Трајче, Зармановски Душан Ме-
тодија; 

- за заслуги во социјалистичката израдба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Актевиќ Киро Миле, Бислимовски Марко Блаже, Бо-
гоевски Спасев Слободан, Цветковска-Шубарић Душан 
Мариче, Дамјановски Владо Јордан, Димевски Стојан Си-
меон, Димитриевска-Георгиевска Трајче Нада, Димитри-
евски Панте Никола, Димитриовски Живко Дамјан, Ди-
мовска Методи Вера, Дојчиновска Јован Анка, Ђуроски 
Момчило Зоран,Филиповски Недан Филип, Георгиевски 
Ванчо Живко, Тошевски Миле Киро, Грујевски Змејко Да-
нило, Илиевски Коста Александар, Ивановски Коце Жив-
ко, Јаневски Душан Мирослав, Лазаревски Јован Димче, 
Миловановић Љубисава Станко, Миноски Јордан Мето-
дија, Наумовска Гавро Ронча, Николовски Томе Тихомир, 
Панчевски Живко Танас, Пендароски Миле Крсте, Петрес-
ки Петре Живко, Поповска-Стојановска Даме Снежана, 
Поповски Тодор Христо, Радосављевић Светозар Бранис-
лав, Ристевска-Стојковска Гаврил Зорица, Шолдова-Пу-
левска Атанас Дана, Танев Ѓорѓи Глигор, Таневски Петре 
Илчо, Тренески Илија Стојан; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ајрадин Асен Оломан, Александровски Цено Јован, 
Ангелковски Андон Петар, Ангеловски Богоја Атанас, 
Ашковски Коста Властимир, Боцевски Атанас Ѓорѓи, Бој-
чева-Стојчевска Славе Божана, Бојковски Стојко Никола, 
Бошковски Стојче Радислав, Божиновски Благоја Митре, 
Бујароски Ѓурчин Мирко, Цветковска-Пиштолова Јордан 
Љубица, Чушкар Боро Илија, Кулавковска-Кипровска Ва-
сил Лилјана, Димитриев Стојан Јанко, Димовски Антон 
Владо, Додовски Јован Живко, Дојчиновски Христо Веле, 
Дунгевска Атанас Љупка, Дунгевска Атанас Параскева, 
Џамбаски Ефтим Илија, Фиданова-Гижарковска Алексан-
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дар Румена, Филигшвски Нове Трајан, Фишер Иван Сло-
боданка, Гоцевски Ѓорѓи Илија, Груевски Недан Цветан, 
Христов Јован Кирил, Христовска-Минова Јордан Вера, 
Илиевски Атанас Живко, Ивановски Илија Бојан, Иванов-
ски Никола Љиљана, Јанаћиевски Спасе Лазар, Јосифов-
ски Страхила Борче, Касапинов Игнат Манчо, Костади-
н о в ^ Ристо Атанас, Крстевски Иван Милан, Крстић 
Стојан Слободан, Кртолица Милутин Радојка, Кузманов-
ска Трајче Ѕвезда, Кузмановски Младен Борис, Лазаров-
ц и Павле Горѓи, Милиновски Борис Јосиф, Мерџановски 
Ацо Павле, Мицковски Стојмир Томе, Мицковски Данчо 
Веломир, Михајловски Јоле Мито, Милановска-Јовчева 
Апостол Олга, Милошевска-Сашек Јосип Марица, Ми-
наркова Глигор Олга, Мишевски Стојко Ристе, Митевска 
Костадин Јованка, Митевски Ѓорѓи Салтир, Мојсовски 
Ристо Темелко, Наков Атанас Коле, Наумовска Димко 
Цветанка, Наумовски Аце Генадија, Николовска-Тренев-
ска Злате Јелка, Николовски Велко Александар, Николов-
ски Иван Томислав, Николовски Трајча Трипча, Павлос-
ка-Овезоска Никола Пандора, Петковски Алексо Влади-
мир, Петрова-Минова Јордан Нада, Петровски Раде Љуп-
чо, Петрушевски Богдан Васил, Поповски Методи СтоЈан, 
Рајевски Ѓорѓи Тодор, Савовски Петар Васко, Секуловски 
Петре Коста, Синадиновска Никола Невенка, Синадинов-
ски Ѓорѓе Захарија, Соколов Владо Станоја, Спасовска 
Бошко Зора, Спиридоновски Тодор Блаже, Станишић-Ре-
пиновић Митар Душанка, Станковски Трајко Петар, 
Станковски Диме Милутин, Старковски Атанас Милан, 
Стефановска Никола Славица, Стевковски Саре Димитар, 
Стојановић-Валмарска Јован Марија, Стојчевски Славе 
Тоде, Стојков Игно Петре, Стојковски Петре Трајан, т е -
говски Мирко Воислав, Теодосиева-Андреевска Ристо Ва-
са, Тодоровска-Србиновска Петар Снежана, Трајановски 
Столе Јован, Трајчевска Стјепан Ана, Трајковски Круме 
Митре, Трајковски Фидан Спиро, Грпчевски Цветко Дра-
гољуб, Белковски Коце Славко, Велјановски Ристо Јован-
че, Здравевски Благој Тихомир. 

Бр. 26 
20 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО ^ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т ' 

Од С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

- за посебни заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Исак Раме Салко, Кобић Ахмет Авдо, Марић Томе 
Милан; 

- за посебни заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Кнежевић Светозара Живко, Радић Пера Душан; 

- за покажана лична храброст во извршувањето на 
службената должност 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Акшамија-Билановић Веселина Соња; 

- за посебни заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Антић Милорада Велимир, Галић Марјана Мијо, 
Крехо Шахина Хамдија, Кришто Ивице Миле, Петрушић 
Доминика Владо; 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Поздерац Ферида Ибрахим; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бајрактаревић Мехе Шериф, Бичо Ахмета Махмут, 
Божић Благоја Благоје, Бркиќ Ћамила Мухамед, Иванче-
вић Мирјана Маријан, Ивановић Голуба Радош, Међо Са-
ве Илија, Пачар Јозе Стипан, Поровић Хуса Омер; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Авдаловић Марка Раде, Авдић Шабана Фаик, Буга-
рић Станка Божо, Бановић Пере Раде, Барак Османа Ед-
хем, Бероња Јована Војислав, Билић Луке Фабијан, Боја-
нић Уроша Млађо, Брезо Манојла Јован, Буквић Бећира 
Сабит, Црналић-Шугић Мухарема Аземина, Ћуртовић Ра-
сима Зекерија, Дамиш Фрање Марин, Ђурђевић Васкрсије 
Милош, Ђурица Миле Светко, Ђурић Стеве Перо, Џом-
бић Марка Борислав, Гаковић Глиге Маринко, Гаврило-
вић Влајке Славко, Ѓоведарица Живка Миливоје, Гргић 
Луке Карло, Грумић Саве Стојан, Хаџић Махмута Хамид, 
Хаџидедић Мехмеда Рамо, Ивковић-Поповић Милана 
Стојанка, Јоксимовић Ђорђа Ранко, Кајтез Душана Анђел-
ко, Карахоџић Мухарема Јусуф, Кљајић Спасе Јанко, Ко-
марица Нуме Асим, Ловрић Станише Стојан, Лукић Јове 
Веселин, Мајкић Илије Слободан, Марић Славка Ивица, 
Мартић Стојана Младен, Мартић Вучка Жарко, Мићић 
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Живка Јован, Михајловић Раде Стево, Милановић Миле 
Драго, Милићевић Марка Петар, Милидраговић Јована 
Лазар, Мркић Даќе Јанко, Мулиќ-Зијадиќ Енвера Бисера, 
Надаждин Јове Марко, Радош Паве Јозо, Реџић Хасе За-
риф, Ризвановић Хусеина Осман, Рудовић Николе Божо, 
Савјак Димитрија Владимир, Симовић Секуле Здравко, 
Скарамуца Ивана Владимир, Срђић Бојана Славко, Ша-
бић Суље Хуснија, Шарић Латифа Амир, Таминција Ду-
шана Радован, Терзић Милоша Душан, Томић Марка Рат-
ко, Топчић Абдулаха Сеад, Тошић Душана Србослав, Ви-
чановић Станка Миливоје, Врбић Салиха Осман, Вујић 
Ивана Фрањо, Вуковић Михајла Максим, Зејнић Назифе 
Екрем; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Анић-Милаковић Богдана Душанка, Бадњевић Мује 
Хашим, Бешировић Махмута Осман, Бијелић Милана 
Здравко, Благовчанин-Греда Гојка Нинослава, Цвијетић 
Михајла Рајко, Дебељак Луце Фрањо, Гутић Салиха Абду-
лах, Хамза Бећира Хајрудин, Хасић Нумана Ибрахим, 
Херцег Емине Касим, Кисо Омера Сафет, Мијић-Танацко-
вић Стојана Љубинка, Миљковић-Окановић Шерифа Ази-
за, Миљуш Душана Миле, Мусић-Рајх Јосипа Љиљана, 
Николић Зарија Будимир, Петровић Јове Сретко, Пилипо-
вић Мирка Милош, Попара Костадина Рајко, Прњатовић 
Душана Ненад, Пушара Остоје Милорад, Салапура-Челар 
Петра Драгица, Софреновић Теодора Лазар, Станимиро-
вић Петра Слободан, Степановиќ Цвијетина Ратко, Шепа 
Илије Владимир, Турушлић Суље Хајрудин, Вацић Мате 
Нико, Зулум Тахира Сафет, Жижовић Милорада Деси-
мир; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Алић Салиха Ахмед, Андан Милоша Драган, Андри-
јевић Анте Томислав, Азиновић Станка Владо, Бекташ 
Узеира Џемил, Бојић Цвијетина Милан, Бошко Шиме То-
мислав, Брнада Марка Борислав, Цвијетић-Крунић Саве 
Јефимија, Чујић Луке Винко, Чворак Дује Мирко, Ђокић 
Милована Милан, Ђузел Фрање Јозо, Џајић Ибрахима Су-
лејман, Џубур Сабита Назиф, Гајић-Кукољ Вучена Коса, 
Годињак Ибре Едхем, Халилчевић Ибрахима Хасан, Ха-
тибовић Халила Кемал, Хатибовић Резака Сеад, Халић 
Шаћира Мехмед, Хоџић Зулфе Џемал, Хрнчић Мује Мех-
мед, Иширлија Авде Сеад, Јатић Мехе Сеид, Јелечевић 
Мате Маријан, Јосиповић Марка Анто, Јовановић Петра 
Милован, Јукић Ивана Марко, Јусић Меда Сеад, 
Кнежевиќ Мартина Илија, Кнежић Јове Перо, Кремено-
вић Остоје Пантелија, Крижановић Милка Милан, Курта-
лић Хамде Рашид, Маценауер Ивана Марио, Мачоровић 
Душана Ацо, Максимовић Милисава Горан, Малеш Дра-
гољуба Милорад, Мањић Нике Мато, Михољчић Недељка 
Станко, Мијатовић Иве Илија, Омерагић Мурадифа Са-
нир, Патљак Марка Марко, Пендек Адема Расим, Перван 
Тадије Томо, Лирија Омера Есад, Поповић Тимотија Ран-
ко, Поровић Хусе Захир, Поздеровић Мустафе Есад, Радо-
вановић Петра Миро, Радовановић Лазара Трипо, Ропче-
вић Петка Томислав, Самарџић Милана Слободан, Савић 
Петра Слободан, Спремо Боже Видосав, Станивуковић 
Цвијана Марија, Сврака Муниба Сулејман, Шарановић 
Салиха Асим, Шеховић Заима Енвер, Терзиќ Мехе Суад, 
Тодоровић Новице Бранко, Тркља Мехмеда Мустафа, Уш-
ћуплић Салиха Бесим, Васиќ Драгомира Стојан, Васиљ 
Јозе Вјекослав, Видаковић Мате Пејо, Вражалић Мехе 
Мустафа, Вучковић Алије Џемаил, Зељковић Мухамеда 
Фахрудин, Зукић Захида Алија, Звиздић Фехима Неџад; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од оп-
штонародна одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Шкробо Јозе Жељко. 

Бр, 27 
25 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак с.р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р С л о в е н и ј а 

- за посебни заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Винклер Ивана Иван; 

- за посебни заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Ребољ Мартина Мартин, Шобар Ивана Драго; 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
предонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Брајник Едварда Павел, Јапељ-Хроватин Франца 

Олга, Поточник Ивана Милан, Сној-Терсеглав Јожета 
Милица, Стеванович-Скок Јожета Еразма; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Брегар Јанеза Антон, Брезник Елизабете Алојз, Бро-
дарич Антона Винко, Драганц Јанеза Рудолф, Фабчич 
Јоже Марјан, Фицко Јанеза Јоже, Грах Јожефа Виктор, 
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Грујичич Саве Чедо, Хармел Милана Јанез, Јурајевчич Ви-
ктора Борис, Мурко Матије Винко, Новотни Франца Ла-
до, Тич Јанеза Цирил; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Амиџић Миле Душан, Антич Станка Борис, Веров-
ник Алојза Штефан, Брајер-Ром Ивана Ангелица, Брату-
ша Антова Антон, Брумен Јожета Јанез, Цоља Јожефа 
Богдан, Чехич Грга Мате, Чибеј Маќеа Јожеф, Чрмељ-
-Млакар Јожета Олга, Де Риги Јосипа Јанез, Дракшич Ан-
тена Алојз, Гермадник-Грегорец Јоже Јожица, Горник Ед-
варда Едвард, Хидоклин Франца Јоже, Иванич Јанеза 
Алојз, Јошар Јосипа Агнеза, Казич Атифа Шачир, Кијевча-
нин Драгиша Драгослав, Кнез Игнаца Станко, Коцјан 
Станка Станко, Кочевар Лудвика Станислав, Кос Ивана 
Роман, Косорич Пера Светозар, Котник Антона Франц, 
Крајнц-Марлот Франца Изидора, Крамар Франце При-
мож, Крањец Виктора Едвард, Кравања Ивана Јоже, Крнц 
Франца Франц, Лајтингер Франца Карло, Лазар Лудвика 
Лудвик, Логар Матије Алојз, Лукшич Розелије Јоже, Ма-
рич Војислава Симо, Медле Франца Виктор, Микуљан-
-Штулар Јанеза Силва, Мровље-Турк Мирослава Ирма, 
Новак Штефана Винко, Обштетар Ивана Јанез, Пергар 
Франца Франц, Петровић Саве Миодраг, Петрич-Зупан-
чич Јожета Јожица, Радишек Марија Ангелца, Раковник-
-Гребенц Франца Хилда, Резељ Јернеја Лудвик, Рупар 
Ловре Николај, Саје-Папич Јанеза Јожица, Синдраковски 
Лефтера Герасим, Шинковец Ладислава Јожеф, Шкофич 
Геновефе Франц, Шпанбауер Јожета Мартин, Шпиндлер 
Алојза Јанез, Шучур Раде Крстан, Трампуж Рајмунда Да-
м јан , Видович Јанеза Франц, Вишич Илије Мирослав, 
Вран Валентина Јоже, Вујанович Мије Саво, Земљич 
Франца Франц, Жнидаршич Карела Карло; 

- за заслуги во развивањето и реализацијата на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на военостручното знаење и борбената готовност 
на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Лазар Јожета Бранко; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Арко Милана Милан, Безјак Ивана Владимир, Це-
сар-Млакар Јожефа Маријета, Цверњек Лудвика Лудвик, 
Час Ото Томаж, Чрнич Нике Славко, Дрекоња Розелије 
Живко, Гостенчник Алојза Антон, Јеленко Марија Ото, Је-
реб Јанеза Јанез, Јуришич Ивана Никола, Кеше Антона 
Антон, Кобале Антона Марјан, Коцјанчич Мирка Марјан, 
Краљ-Штрукељ Алојза Славица, Лампрет Феликса Среч-
ко, Молан Августа Миха, Павлович Јожета Рудолф, 
Рожман Мирослава Звонимир, Староверски Славка Сашо, 
Томажинчич Јоже Евген, Јавашник-Светина Михаела Ми-
хаела; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Бенкич-Шкерјанц Алојза Даница, Бизјак Антона Ан-

тон, Грмовшек Алојза Алојз, Хити-Прудич Франца Бер-

нарда, Иванович-Кењало Михаила Стоја, Кончина-Лам-
пич Станислава Марија-Нада, Котор Антона Антон, Ле-
поша Штефана Штефан, Михелич-Бергант Ивана Бернар-
да, Новак Станка Станко, Ротовник Јурија Антонија, Ула-
га-Конајзлер Франца Павла; 

Од С Р Ц р н а Г о р а 

- за посебни заслуги и постинати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Барјактаровић Богосава Молош; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Симоновић Вука Жарко; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Лактовић Радојице Радоје; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Токсић Јуса Џевад. 

Бр. 28 
24 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на -

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

Од С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

- за посебни заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Вучак Славка Младен; 
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- за посебни заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Дујак Тоде Мијо, Нишевић Милана Гојко, Павловић 

Милана Радомир; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Додер Милана Гојко, Хаџић Идриза Мустафа, Хали-
ловић Тахира Хајрудин, Јуришић Ивана Илија, Миљано-
вић Благоја Бранко, Шаренац Ђорђа Лазар,' Вулин Петра 
Милорад; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Батинић Рада Слободан, Братић Сава Радмило, Диз-

дар Дервиша Бесим, Џевдетбеговић Селима Ахмет, Гав-
риловић Ристе Максим, Халкић Салиха Ремзо, Халикић 
Осме Шабан, Јовичић Душана Рајко, Кецман Мирка Слав-
ко, Ковачевић Глише Илија, Мишкић Вошка Миле, Муше-
љић Мустафе Ариф, Оршулић Иве Анто, Папоња Ивана 
Карло, Суљић Хасана Кемал, Шкорић Николе Лазо, Ва-
сиќ Милана Живко, Зовко Боже Шимун; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Ћахајић Јусуфа Сафет, Деспотовић Панте Гојко, Феј-

зић Назира Рамо, Галић Марка Иван, Хајдуковић Марка 
Јовица, Јелача Ћуре Мићо, Кентра-Маглајлија Вејсила 
Хасена, Марић Миленко, Ристић Данила Драгиша; 

О д С А П К о с о в о 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Каш Ибрахим; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

- за посебни заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бранчић Славка Александар; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Чик Фрање Иштван, Дуратовић Суље Месуд, Габрић 

Алојзије Алојзија, Гугановић Луке Ласло, Којић Ђуре Бо-
гољуб, Петровић Милана Љубомир; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бурнаћ Јосипа Марко, Којић-Футо Фрање Матилда, 
Петковић Живадина Вера. 

Бр. 29 
25 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

О д С А П В о ј в о д и н а 

- за посебни заслуги и постигнати успеси во работата 
од значења за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Кнежевић Здравка Живан, Мухадиновић Крсте Ви-
дак; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бјелановић Радивоја Мирко, Буила Теодора Макси-
милијан, Црнокрак Мане Стеван, Чобанов Владе Стеван, 
Иван Силвестера Владимир, HeoiiieB Матије Марко, 
Крсмановић Трифка Сретен, Микалачки Милоша Милу-
тин, Вељковић Томе Бранислав; 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Ђаконовић Данила Стеван; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бањанин Душана Максим, Бенковић Пера Петар, Бу-
џароски Драган, Чакармиш Милана Александар, Чечур 
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Благоја Божидар, Добросављевић Костадина Младен, Ду-
бајић Михајла Драган, Думанчић Анте Луција, Гак Нико-
ле Раде, Гргур Јефте Душан, Караџић Момира Радољуб, 
Ќерамида Рада Паја, Којић Станка Милорад, Максимовић 
Михајла Сретен, Максимовић Живојина Вучета, Матовић 
Драгољуба Исидор, Милић Јована Драган, Милинковић 
Добросава Драган, Момчиловић Божидара Димитрије, 
Николић Јована Ненад, Петровић Миладина Милорад, 
Радосављевић Милорада Радосав, Раичевић Драгослава 

џ Милутин, Ристић Јована Светислав, Савановић Милоша 
Радован, Сенић Марка Петар, Стојков Нићифора Драго-
љуб, Томић Алексе Млађо, Васић Трајка Аранђел; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Чукић Слободана Бранислав, Чизик Имре Рудолф, 
Чордаш Ђорђа Ђорђе, Ђуровић Николе Драгутин, Фекете 
Иштвана Иштван, Хлебјан Павела Павел, Јанковић Мили-
воја Драгиша, Киш Ђорђа Стеван, Кнежевић Илије Радо-
ван, Козомара Ђуре Милојко, Лемић Буде Александар, 
Марковић Давида Јован; Матовић Радивоја Будимир, Ми-
јаиловић Светислава Ранисав, Мирановић Сава Мирко, 
Митић Лазара Стеван, Несторовић Ратислава Ненад, Не-
шовић Вукомана Радољуб, Плахи Шандора Иштван, Ра-
денковић Андреја, Рис Младена Боро, Секе Петера Ласло, 
Стаменковић Алексе Радисав, Стаменковић Драгомира 
Станко, Стефањук Василија Никола, Стојановић Драгути-
на Божидар, Шљивовац Миљка Станко, Тодоровић Слав-
ка Винко, Венцел Ференца Шандор, Вуковић Јосипа Кал-
ман; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бабиановић Михајла Пере, Бањац-Радаковић Мила-
на Босиљка, Бата Петера Петер, Боснић Душана Мара, 
Брнић Јосипа Звонко, Цветковић Николе Ђорђе, Чавић 
Славољуба Милан, Чолић Новице Михајло, Гардић Мар-
ка Марија, Гојковић Обрада Ђорђе, Грбић Светозара Дра-
го, Ивановић Младена Тривун, Киш Михаља Јанош, Ко-
вачевић Неђе Милорад, Маџар Милутина Мирко, Мијато-
вић Лаза Петар, Милановић Илије Станоје, Милковски 
Глигора Ђорђе, Милојков Димитрије Стеван, Мирков Бо-
гољуба Слободан, Митровић-Милекић Добривоја Савета, 
Морави Лајош Ладислав, Орловић Мане Ђорђе, Пецељ 
Милорада Стеван, Попарић-Костић Милорада Зорица, 
Попарић Саве Миле, Продановић Лазара Радивој, Сабо-
-Кантор Лајоша Марта, Станковић-Живковић Гојка 
Ружица, Стефановски Милоша Методије, Шеган-Арокса-
лаши Антуна Олга, Танкосић Миле Миленко, Варађан-
-Матијевић Богдана Милка, Војновић Рада Милан, Завођа 
Богдана Ђорђе. 

Бр. 30 
26 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

416. Одлука за усогласување на надоместот на лич-
ниот доход на делегатите кои надомест на лич-
ниот доход остваруваат во Собранието на СФРЈ 965 

417. Одлука за усогласување на основицата за ут-
врдување на личните доходи на функционерите 
што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ 965 

418. Одлука за измена на Одлуката за височината на 
помошта за опремата на новородено дете 965 

419. Одлука за измена на Одлуката за височината на 
надоместот за погребни трошоци во случај на 
смрт на осигурено лице 965 

420. Одлука за учество на веоните осигуреници и на 
членовите на нивните семејства во поднесување-
то на трошоците за користење на здравствена 
заштита 966 

421. Одлука за дополнение на Одлуката за начинот 
на употреба на превозните средства и за височи-
ната на надоместот на патните трошоци во 
врска со остварувањето на правата од здравстве-
ното осигурување 967 

422. Одлука за усогласување на пензиите со движење-
то на номиналниите лични доходи на активните 
воени лица 967 

423. Одлука за надоместите за патни трошоци во 
врска со остварувањето на правата по законот за 
пензиското и инвалидското осигурување на во-
ените осигуреници 967 

424. Одлука за условите под кои се смета дека воени-
от осигуреник ги издржувал членовите на семеј-
ството 968 

425. Одлука за дополнение на Одлуката за определу-
вање на девизите што се предмет на купување и 
продажба на единствениот девизен пазар 969 

426. Правилник за примена на даночните стапки и за 
начинот на водење евиденција, пресметување и 
плаќање на данокот на промет на производи и 
Услуги 969 

427. Правилник за измена и дополнение на Правил-
никот за начинот на плаќање на сојузни адми-
нистративни такси и за емитување и употреба на 
конзуларните таксени марки 1014 

428. Наредба за дополнение на Наредбата за забрана 
на увозот во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и на провозот преку терито-
ријата на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија на живи чапункари, (говеда, овци, 
кози и свињи) и на производи и суровини по по-
текло од тие животни од Република Италија - 1014 

429. Наредба за забрана на увозот во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и на прово-
зот преку територијата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија на животни, про-
изводи, суровини и отпадоци од животинско по-
текло од Република Ирак 1014 

430. Наредба за утврдување на највисокиот износ до 
кој може да се определи пензија и додаток кон 
пензијата од 1 јули 1985 година 1015 

431. Наредба за височината на трошоците за испиту-
вање на новосоздадените и на странските сорти 
на земјоделски и шумски растенија во огледно 
поле и лабораторија 1015 

432. Решение за пуштање во оптек на нови апоени на 
конзуларни таксени марки 1015 

Одликувања 1016 
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