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Врз основа на член 11 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за оданочување на произ-
води и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/83), Законодавно-правната комисија 
на Соборот на републиките и по-краините на Собра-
нието на СФРЈ, на седницата од 1 јуни 1933 година, 
го утврди пречистениот текст на Законот за одано-
чување на производи и услуги во прометот и на 
Тарифата на основниот данок на промет што е не-
гов составен дел. 

Пречистениот текст на Законот за оданочување 
на производи и услуги во прометот ги опфаќа: З а -
конот за оданочување на производи и услуги во 
прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72), За-
конот за дополнение на Законот за оданочување 
на производи и услуги во прометот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 55/72), Законот за дополненија на Зако-
нот за оданочување на производи и услуги во про-
метот („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/73), Зако-
нот за измени и дополненија на Законот за одано-
чување на производи и услуги во прометот („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 36/75), Законот за измени 
и дополненија на За,конот за оданочување на про-
изводи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/75), Законот за измени и дополненија 
на Законот за оданочување на производ,и и услуги 
во прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/77), 
Законот за измени и дополненија на Законот за ода-
ночување на производи и услуги во прометот (,,Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 61/78, Законот за измена 
и дополнение на Законот за оданочување на произ-
води и услуги ЕО прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/79), Законот за измени и дополненија 
на Законот за оданочување на производи и услуги 
во прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/80), За -
конот за измена и дополнение на Законот за ода-
ночување на производи и услуги во прометот („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 63/80), Законот за изме-
ни и дополненија на Законот за оданочување на 
производи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/81), Законот за измени и дополненија 
на Законот за ода,ночување на производи и услуги 
во прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/82) и 
Законот за измени и дополненија на Законот за ода-
ночување на производи и услуги ЕО прометот („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 15/83), во кои е означен 
денот на влегувањето во сила на тие закони. 

АС бр. 146 
1 јуни 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната ко-
мисија на Соборот на репуб-

ликите и покраините, 
Бранко Шотра, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
ВО ПРОМЕТОТ 

(Пречистен текст) 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Општи одредби 

Член 1 
Производите и услугите во прометот се одано-

чуваат преку данокот на промет. 
Оданочувањето на производите и услугите во 

прометот може да биде основ,но и посебно. 
Основното оданочување на производите и услу-

гите во прометот се врши преку основниот данок на 
промет според одредбите на овој закон и на Тари-
фата на основниот данок на промет што е негов со-
ставен дел. 

Посебното оданочување на производите и услу-
гите во прометот се врши преку посебниот данок на 
промет, според одредбите од овој закон, законите 
што ги донесуваат републиките и автономните по-
краини и одлуките што ги донесуваат општините 
за данокот на промет што го воведуваат самостој-
но. Во поглед на посебното оданочување на произ-
водите што се во промет на целата територија на 
Југославија, републиките и автономните покраини 
соработуваат и со меѓусебни договори ги усогласу-
ваат основите на политиката на тоа оданочување. 

Член 2 
Формите на данокот на промет се: 
1) данок на промет на производи; 

у2) данок на надомести за услуги. 

Член 3 
Основниот данок на промет претставува сред-

ство на економската политика на единствениот па-
зар, на социјалната политика и на фискалната по-
литика, што служи за усогласување на односите 
помеѓу производството и потрошувачката и на од-
носите во цените, за уедначување на условите за 
работа и стекнување доход и за отварување на 
приходите на републиките и автономните покраи-
ни. 

2. Предмет на оданочувањето 

Член 4 
Данок рѓа промет може да се воведе на проме-

тот на производите што служат за крајна (конеч-
на) потрошувачка и на надоместите за вршење на 
определени услуги и работи. 

а) Данок на промет на производи 

Член 5 
Како промет на производи што служат за к р а ј -

на (конечна) потрошувачка се подразбира продаж-
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бата на производи, нови или употребувани, што му 
е извршена непосред,но ца крајниот потрошувач, 
ако со ОВОЈ закон не е определено поинаку. 

Секоја продажба на производи се смета како 
промет на производи остварен непосредно со кра јни-
от потрошувач, ако со ОВОЈ закон не е определено 
поинаку. К а к о промет на производи, во смисла на 
овој став, се смета и земањето на производи за соп-
ствена употреба или потрошувачка од продавница 
или од друга деловна единица, кусокот на производи 
наменети за пр-одажба и отписот (расходувањето) на 
таквите производи што го надминува калото, расту-
рот, кршот и расипувањето, што се дозволени со оп-
штиот акт на даночниот обврзник. 

К а к о промет на производи остварен непосредно 
со крајниот потрошувач се смета секоја продажба 
или давање производи без надомест што ќе го из-
врши даночниот обврзник од член 13 на овој закон, 
ако со овој закон не е определено поинаку. 

- К а к о промет на производи оств,арен непосредно 
со крајниот потрошувач се смета и увозот на про-
изводи за сопствена кра јна потрошувачка. 

К а к о промет на производи остварен непосредно 
со крајниот потрошувач се смета и продажбата на 
пи јачки и на други производи во угостителството 
ако со ОВОЈ закон не е определено поинаку. 

По исклучок, како промет на производи оства-
рен непосредно со крајниот потрошувач, на кој се 
плаќа основен данок на промет на производи, не 
се смета продажбата на употребувани предмети што 
ќе се изврши помеѓу граѓани, помеѓу граѓански 
правни лица помеѓу граѓани и граѓански правни ли-
ца непосредно или преку трговските и други органи-
зации како посредници, односно на некој друг начин, 
ако со ОВОЈ закон не е определено поиндзсу. 

Член 6 . 
Ако со овој закон не е определено поинаку, не 

се смета како промет на производи остварен непо-
средно со краен потрошувач и не подлежи на пла -
ќање данок: 

1) продажбата на производи што ќе и се извр-
ш и на трговска организација на здружен труд која 
тие производи ги набавува врз основа на писмена 
из јава заради натамошна продажба; 

2) продажбата на производи што производите-
лот или увозникот ќе и ja изврши на производител" 
^ка организација на' здружен труд која тие произ-
води. врз основа на писмена изјава, ги набавува 
Јшкро материјал за репродукција; 

3) продажбата на производи што трговска ор-
ганизација на удружен труд ќе и ја изврши на про-
изводител ска . орган,изација на здружен труд која 
тие производи врз, основа на писмена изјава, ги на-
бавува како материјал за репродуција 

4) продажбата на производи што ќе им се из-
врши на месните заедници кои тие производи ги 
набавуваат, врз основа на писмена изјава, како ма-
теријал за репродукција за изградба на патишта, 
водоводи, канализација , гасоводи, електрична мре-
ж а или други комунални и слични објекти на сво-
ето подрачје; 

5) продажбата на материјали за репродукција 
што ќе им се изврши на станбени задруги, што се 
регистрирани к а ј надлежниот суд како инвестито-
ри и за вршење на градежни работи кои, врз осно-
ва на писмена изјава, тие материјали ги набавуваат 
заради вградување во станови, односно станбени 
згради на членовите — задругари; 

6) продажбата на производи што ќе им се из-
врши на трговски и други организации на здружен 
труд, кои тие производи, врз 'основа на писмена из-
јава, ги набавуваат заради давање на работници и 
граѓани во работа дома („работа на сид") или на 
занаетчиски дуќани на преработка; 

7) уништувањето или кусокот на производ-и 
што ќе настане поради дејство на виша сила. 

Како п р о и з в о д и т е л о т организации на здружен 
труд, во смисла на овој закон, се подразбираат: ин-
дустриските, рударските, земјоделските, шумарски-
те, водостопанските, рибарските, градежните и соо-
браќајните организации на здружен труд и органи-
зациите на здружен труд од производствено^ зана-
етчиство. 

К а к о п р о и з в о д и т е л о т организации на зд,ружен 
труд, во смисла на овој закон, се подразбираат и 
производствените погони и производствените рабо-
тни единици, предвидени со статутот или со друг 
општ акт и регистрирани за вршење на една или 
повеќе дејности од став 2 на овој член, што се н а -
оѓаат во составот на ^ п р о и з в о д с т в е н и организации 
на здружен труд или на други општествени правни 
лица, и научноистражувачките институти или за-
водите што имаат лаборатории, експериментални 
работилници или погони за унапредување на произ-
водството. 

Продажба на материјали за репродукција, ос-
вен продажба за готови пари, можат да вршат од 
складот или транзитно без пресметување и напла-
тување данок на промет на производи производи-
телските и трговските организации на здружен 
груд и други корисници на општествени средства 
на производителските организации па здЈружен труд, 
со задолжително водење на посебна евиденција за 
таквата продажба и издавање на фактури , како и 
занаетчија-прснизводител што води деловни книги 
или книги на прометот. Продажба на материјали 
за репродукција на 'производителеќите организа-
ции на здружен труд, без пресметување и напла-
тување данок на промет на производи, може да се 
врши на начинот определен во овој став и од де-
ловните ед,иници на корисниците на општествени 
средства, кои за производите што ги продаваат се 
задолжуваат според цените во кои е вклучен да-
нокот на промет на производи, при што тој данок 
се исклучува од продажната цена на производот 
па начинот определен со прописот донесен врз ос-
нова на член 59 од оѕој закон. Продажба на мате-
ри јали за репродукција на начинот определен во 
овој став, без пресметување и наплатување данок 
на промет на производи, може да се Ерши под сле-
дниве услов-и: 

1) купувачот на такви производи да е произво-
дителска организација на здружен труд од ст. 2 и 
3 на овој член; 

2) купувачот, пред преземањето на материјалот 
односно пред и з о с т а в у в а њ е т о на фактурата , да му 
дал на продавачот писмена изјава дека купениот 
материјал ќе го користи исклучително' за репроду-
к ц и и ; 

3) во фактурата за продажбата на материјалот 
продавачот да внел клаузула дека материјалот за 
репродукција е продаден без пресметување на да-
нокот врз основа на писмена из јава на купувачот 
која мора да биде нумерирана, датирана и потпи-
шана од овластени липа; 

4) продавачот примената изјава од купувачот 
да ја приклучи кон копијата на фактурата за про-
дадениот материјал за репродукција како доказ де-
ка на тој материјал не е пресметан данок. 

Писмената изјава купувачот може да ја даде на 
порачката или како посебен прилог кон порачката, 
но секогаш пред извршениот промет во смисла на 
член 23 од овој закон, во која мора да наведе дека 
спаѓа во производ ите л ските организации на здруж-
ен труд од овој член и дека купените производи ќе 
ги употреби исклучително за вршење на сврјата 
производствена дејност. Ако порачката или гшсме-
ната из јава се дава како посебен прилог, мора да 
биде нумерирана, датирана и потпишана од овлас-
тени лица. 

Ако во текот на годината по еден договор му се 
вршат сукцесивни испораки на материјали за реп-
родукција на еден купувач од ст. 2 и 3 на овој член, 
доволно е купувачот да даде писмена из јава во пр-
вата порачка, а при подоцнежните испораки во ф а -
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ктурите за продажбата на производите продавачот 
ќе се повикува на договорот и на бројот и датумот 
на дадената из јава 

По исклучок од одредбите на ст 4 и 5 од ОВОЈ 
член, производителските организации на здружен 
труд од ст 2 и 3 на ОВОЈ член можат непосредно од 
граѓаните и од граѓанските правни лица како реп-
родукционен материјал да набавуваат индустриски 
и ДРУ^И отпадоци (крпи и други текстилни отпадо-
ци, старо железо, стакло, отпадочна или употребу-
вана хартија , картон, лепенка и др) , без п л а ќ а њ е 
основен и посебен данок на промет на производи 
Брз таквиот промет се применуваат одредбите на 
член 11 од ОВОЈ закон 

Член 7. 
Ако со ОВОЈ закон не е определено поинаку, не 

се смета како промет на производи, остварен непо-
средно со краен потрошувач, продажбата на опре-
ма на организациите -на здружен труд и на други 
општествени правни лица што спаѓа во нивните ос-
новни средства и им служи за вршење на нивните 
дејности, ако таа продажба е извршена под усло-
в.ите и на начинот определен во член 6 од ОВОЈ з а -
кон 

К а к о опрема, во смисла на ОВОЈ член, се сметаат 
и средствата за лична заштита при работата и ли-
чната заштитна опрема, сите видови алати; разла -
д е т е уреди, машините и другата опрема за под-
мачкување на Јадења и пијачки, машините и апара-
тите за одржување на чистотата, специјалните сред-
ства на погонски и деловен инвентар во дејностите 
на рударството, бродоградбата и прехранбената инду-
стрија, мебелот, противпожарни '^ автомобили и при-
колки и другите противпожарни возила, противпо-
жарните пумпи и прска л.ки, nip от и в п о ж а р и и т е ска-
л,и, апаратите за гаснење пожар, разните против-
пожарен уреди и прибор и апаратите за сигнали-
зација на пожар, медицинските инструменти и уре-
ди и производите од Номенклатурата на основните 
средства во здравствените установи што ги наба-
Буваат организациите за социјална заштита, како 
и здравствените и со нив изедначите организаиии 
на здружен труд и нивните единици, освен апте-
ките 

Како опрема, во смисла на овој член, се сме-
таат и резервните де лози и материјалот неопходен 
за вградување на тие делови ЕО опремата и мате-
ријалот за одржување на опремата. 

Член 8 
Ако со ОВОЈ закон не е определено поинаку, не 

се смста како промет на производи кога граѓанин, 
врз основа на договор за здружување на труд и 
средства, внесува во средствата на организацијата 
на здружен труд, со надомест итни без надомест, оп-
рема од член: 7 на ОВОЈ закон и не подлежи на пла-
ќање данок. 

Член 9 
Како репродукционен матријал, , ВО смисла на 

/ член 6 од ОВОЈ закоп, се подразбираат 
1) материјалот (суровини, Полупроизводи, дело-

ви и помошни материјали) што ЕО процесот на про-
изводството по пат па преработка, доработка, изгра-
д у в а њ а ' нанесување или на друг начин конечно се 
,троши,., и влегува во супстанцијата" на финалниот -
п р о ќ з б о д ' 

2) материјалот што во процесот на производ-
ството се троши при изработката на производот, а 
не влегува во супстанцијата на финалниот прои-
звод, како што се материјали за мазнење и поли-
рање, киселини, лужинои и други материјали за ра -
створање, нагризување, о д л е т у в а њ е и сл , леарски 
песок и други слични материјали, 

3) погонскиот и огревано? материјал; 
4) материјалот за изградба, одржување и поп-

равка на градежни објекти (цемент, челик, вар, 
тули, граѓа и др) , освен производите што се вклу -
чуваат на инсталациона мрежа во становите, стан-

бените простории, канцелариите и други слични ад-
министративни про-стории и во просториите во кои 
граѓаните и граѓанските правни лица Ја вршат сво-
јата дејност (сан,итарни уреди со пр-ибор, сите видо-
ви печки осв-ен оние за кои е пропишано ослободу-
вање од плаќање данок според ОВОЈ закон, шпоре-
ти, 6ОЈлери, расветни тела, сијалици и др) , на кои, 
при набавката, се плаќа основен данок на промет 
на производи. По исклучок, производите што се 
вклучуваат на инсталационата мрежа, а се набаву-
ваат како делови за вградување во финалните про-
изводи (машини, уреди и сл) , се сметаат како ре-
продукционен материјал од став 1 точка 1 на овој 
член Кои производи се сметаат к а к о производи од 
оваа точка што се вклучуваат на инсталационата 
мрежа се утврдува со пропис донесен врз основа на 
член 59 од ОВОЈ закон, 

5) амбалажата и сите видови материјали што 
служат за ситни поправки, одржување и чистење 
на опрема и на деловни простории или за пакува -
ње или кои, к а к о помошен или потрошен матери-
јал, се трошат во процесот на производството. 

К а к о репродукционен материјал, во смисла на 
ОВОЈ закон, не се сметаат течните горива и мазива-
та, ако со ОВОЈ закон не е определено поинаку. 

Член 10 
К а к о опрема во смисла на член 7 од ОВОЈ закон, 

не се сметаат 
1) мебелот за уредување на канцелариски и 

други административни простории, 
2) производ,ите од член 9 став 1 точка 4 на овој 

закоп што се вклучуваат на инсталационата мрежа, 
ако се набавуваат за уредување на станови и стан-
бени простории, на канцеларии и на сите други сли-
чни административни простории. 

Ако овие производи се набавуваат на начинот 
определен во член 6 од ОВОЈ закон за уредување на 
производствени х а л и и други производствени и ра -
ботни простории, освен оние од став 1 4 на оваа то-
чка, или ако се набавуваат како делови на опрема 
од член 7 на ОВОЈ закон, данок на промет на п р о и -
зводи не се плаќа , 

3) патничките автомобили, моторциклите, еку-
терите, мопедите, велосипедите и трициклите', 

4) канцелариските машини, апарати и прибор 
(освен канцелариските машини од средна и висока 
механизација) , специјалните средства на погонски 
и деловен инвентар и друг погонски и деловен ин-
вентар (групи 75, 76, 77 и 79 од Номенклатурата на 
основните средства), освен такви производи од член 
7 на овој закон. 

. Член 11 
За да се овозможи внатрешна и надворешна 

контрола за потрошокот на производите набавени 
без плаќање данок на промет на производи или 
на ЧИЈ промет ТОЈ данок е платен според пониска 
стапка, купувачот-општествено-правно лице е дол-
ж е н да води евиденција за количествата и видови-
те на таквите производи од фактурата за купува-
њето, приемницата, доста-вницата, товарниов лист 
и другите документи што мораат да се совпаѓаат со 
податоците од фактурата за купувањето и докумен-
тацијата за движењето и потрошокот на тие про-
изводи. 

Ако производите од став 1 на овој член купу-
вачот не ги употреби за намените за кои, под усло-
вите и на начинот определен во чл 6 и 7 на овој 
закон, се набавени без плаќање данок на промет 
на производи или со плаќање на ТОЈ данок според 
пониска стапка, или ако таквите производ^ ги про-
даде, односно му ги отстапи на купувач КОЈ. нема 
право на набавка на такви производи без плаќање 
данок на промет на производи или со плаќање на 
ТОЈ данок според пониска стапка, должен е на така 
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употребените, продадени или отстапени производи 
да го пресмета и уплати данокот на промет' на про-
изводи. Купувачот е должен да го пресмета и уп-
лати пропишаниот данок на промет на производи и 
на сите производи од став 1 на ОВОЈ член за кои не 
обезбедил евиденција од тот став на вредноста на 
утврдениот кусок, како и на вредноста па калото, 
растурот, кршот и дефектот на таквите производи, 
што го надминуваат дозволениот обем' предвиден со 
општиот акт. 

б) Данок па надомести за услуги 

Член 12 
Данок на надомести за услуги може да се вове-

де само на определени надомести за услуги или ра -
боти, освен за опие за кои со овој закон е предви-
дено ослободување од плаќање на ТОЈ данок 

Што се смета како услуга или работа, во сми-
сла на ОВОЈ член, се определува со прописот доне-
сен врз основа на член 59 од ОВОЈ закон. 

3. Даночен обврзник 

Член 13 
Даночен обврзник на данок на промет е секоjа 

основна организација на здружен труд, друго пра-
вно лице, орган ИЉИ граѓанин што му продал про-
изводи на краен потрошувач или што на друг на-
чин пуштил во промет производи кои подлежат на 
ТОЈ данок, односно што извршил определена, услуга 
или работа со надомест, ако со ОВОЈ закон не е оп-
ределено поинаку. 

Основната организации на здружен труд од 
став 1 на ОВОЈ член може спогодбено да ги гранете 
работите на евидентирањето и пресметувањето на 
данокот на промет на производи врз друга органи-, 
зациЈа на здружен труд, работна заедница и др Во 
ТОЈ с л у ч а ј плаќањето на данокот се врши од жиро-
-сметката на даночниот обрзник — о с н о в а т а ор-
ганизација на здружен труд КОЈ а спогодбено ги 
пренела тие работи и таа е одговорна со средства-
та со кои управува за правилното евидентирање, 
пресметување и плаќање на данокот па промет на 
производи По исклучок, ако основната оргапизаци-
ja на здружен труд од став 1 на ОВОЈ член, со са-
моуправна спогодба ja овласти интерната банка, по-
к р а ј работите на евидентирање и пресметување, да 
врши и плаќање на данок на промет на производи 
инаерната банка тоа може да го прави згс-
лов, со спогодбата за основање на интерната банка 
или со наведената спогодба да е предвидена нео-
граничена солидарна одговорност на сите членови 
на интерната банка 

Даночниот обврзник е должен да го пресмета 
данокот на промет и пресметаниот износ да и го уп-
лати на онаа општествено"политичка заедница на 
К О Ј а И ПРИПАЃА тој данок 

Даночниот сврзник — корисник на општествени 
средства го пресметува yi плаќа основниот и посеб-
ниот данок на промет на производи според т а р и ф и -
те на тие даноци на начинот определен со ОВОЈ за -
кон, а даночниот обврзник — граѓанин и граѓанско 
правно лице тоа го вршат на начинот определен 
со републичкиот односно покраинскиот закон од 
член 26 став 11 на ОВОЈ закон, ако со ОВОЈ закон не 
е определено поинаку. 

Член 14 
Даночен обврзник на данок на промет на про-

изводи, во смисла на член 13 од ОВОЈ закон, е и се-
ко! а организација на здружен труд односно друго 
правно лице или граѓанин што производите од соп-
ственото производство или увезените или на друг 

начин набавените производи, на ЧИЈ промет е опре-
делено плаќање данок на промет на производи, ќе 
ги употреби за други цели, освен за целите од чл. 
6 и 7 па ОВОЈ ' закон 

Даночен обврзник на основен данок на промет 
на производи е и општествеко-правното л,ице кое, 
во смисла на член 5 став 6 од ОВОЈ закон, ќе наба-
ви од граѓанин негов употребуван предмет без 
плаќање на ТОЈ данок, ако на прометот на ТОЈ пред-
мет е воведено п л а ќ а њ е на основен данок на про-
мет па производи. 

Член 15 
Со Тарифата на основниот данок на промет 

може да се определ,и даночен обврзник на о-сновен 
данок на промет на производи во прометот на оп-
ределени производи да биде исклучително произ-
в о д и т е л о т или трговска организација на здружен 
труд, односно у в о з н и к . а к о односните производи му 
ги продаде непосредно на краен потрошувач или 
на про;т

чавач на мало (на трговско претпријатие на 
мало, на угостителска организација на здружен 
труд) 

Со Тарифата на основниот данок на промет 
може да се определи да! очен обврзник на основен 
дано-к па промет на производи да биде купувачот — 
— општествено-праЕНО лицо, кога определени про-
изводи купува за сопствена потрошувачка или 
употреба непосредно од производителот^ организа-
ција на здружен труд, од увозник или од трговска 
организација па здружен труд 

Ч л е н 1G 
За производите што се ослободени од плаќање 

осноген данок на промет на производи или за кои 
во Тарифата на основниот да HOIK на промет се оп-
ределени различни даночни стзпхи, зависно од нив-
ната намена, вид, квалитет, цена и други својства, 
производителот односно увозникот што ги увезол е 
должен во фактурата за продажба на секој таков 
производ односно во друг документ што го придр-
ужува продадениот производ, на етикетага и д р , да 
ја означи таквата намена, видот, квалитетот, цена-
та или друго СВОЈСТВО, а во фактурата — уште и да-
ночната основица, тарифниот 6poi и даночната ста-
пка според исах се врши пресметувана и плаќање 
на основниот дапор: па промет на тие производи 
при продажбата на к в а ч е т е потрошувачи, односно 
да ja наведе одредбата со KOja се ослободени од пла-
ќање данок Одредбата на ОВОЈ став се однесува и 
на продажбата на репродукционен материјал што 
ќе им се изврши на производителските организа-
ции па здружен труд за изработка на производи на 
ЧИЈ промет се плаќа основен данок на предмет на 
производи зависно Од содржината на тие матери-
јали и суровини во финалниот производ 

Одредбата на став 1 од ОВОЈ член се однесува 
и на тргогските организации на здружен тоуд, што 
таквите производи им ги продаваат на трговски 
или други организации на здружен труд, кои за тие 
производи се обврзници на основен данок на про-
мет на производи, односно 'кога како репродукци-
онен материјал им ги продаваат на производител-
о т орга,низации на здружен тоуд 

Од производителот/ увозникот или трговската 
организација од ст 1 и 2 на ОВОЈ член што Не ќе ги 
внесе или неточно ќе ги внесе во фактурата пода-
тоците од став 1 на QBOJ член, поради што даноч-
ниот обврзник ќе пресмета и уплати помалку дано-к 
отколку што требало, ќе се наплати разликата на 
помалку пресметаниот и платениот данок 

Даночните обврзници на данок на промет на 
производи, што во Својата продажна цена имаат 
вкалкулиран основен данок на промет на произво-
ди, а ТОЈ данок се зголемува, намалува или укину-
ва се должни со денот на влегувањето во сила на 
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прописот со ко ј се врши тоа зголемување, намалу-
вање или укинување да извршат попис на однос-
ните производ,и на залихи и д а . т и утврдат ндвите 
продажни цени со зголемен, намален, односно уки-
нат данок на промет Даночните обврзници се дол-
ж н и HQ едеп примерок од записникот за пописот 
на производи на залихи и за данокот на промет со-
д,ржан на тие залихи веднош да достават до над-
лежната служба на општественото книговодство, 
до органите за ф,инансии и до пазарната инспекци-
ја на надлежното општинско собрание. 

4. Даночна основица 

а) Данок па промет па производи 

Член 17 
Даночната основица во, прометот што го вршат 

корисниците н а ' опште-ствени средства е иста за 
пресметување на основниот данок на промет на про-
И?ЕОДИ и на посебниот данок на промет на прсжз-

1 годи, ако со ОБОЛ закон или Тарифата на основниот 
данок на промет не е определено поинаку. 

Даночна основица на данокот на промет на про-
извод,и е продажната цена на производот - на ЧИЈ 
промет е прогони ако плаќања на ТОЈ данок. 

Да?1окот на про-мет па про-изводи не е содржан 
во дано,чната основица, туку паѓа в р з ' т о в а р на ку -
пуга^от — краен потрошувач и не влегува во1 вку -
пниот приход на даночниот обврзник, ако со ОВОЈ 
закон не е определено поинаку., 

Како продажна цепа па производите, игло слу-
ж и као даночна основица на коча се 'пресметува да-
нокот, се подразбира вкупниот бруто надомест што 
му се плаќа на продавачот за купените 'производи 
ЕО кои се засметуваат и сите споредни трошоци 
што продавачот му ги засмета л на купувачот, ак;о 
со СЕОЈ закон не е ^определено поинаку. 

Во даночната основата не влегуваат транспорт-
ните и други трошоци што не се содржани во про-
дажната цена туку продавачот ги платил по налог 
и ga сметка на купувачот, под услов прода-вачот по-
себно да му ги фактурира на купувачот и ' з а тие 
трошоци да постои соодветна документација. 

A'IIO производите што подлежат на плаќање да -
вете на промет на производи се искористат за соп-
ствена потрошувачка или употреба (член 14) или се 
дадат без надомест, како даночна основица се сме-
та продажната цена што би се достигнала со про-
дажбата па такви производи на кра јниот потрошу-
вач Ако за тие производи не може во местото на 
да-ночниот о,бврзник да се прибави податок за про-
дажната цена, како даночна основица се' смета це-
ната според КОЈ а се в-рши пресметување помеѓу ос^ 
носните организации на здружен труд во состав на 
организацијата на здружен труд — даночен обврз-
ник 

Дополнителните по-пусти што продавачот му ги 
дава на купувачот во вид на каса-сќоч-гго и коли-
чинските рабати можат да се одбијат од даночната 
основица 'ако се договорени писмено или ако на 

- купувачот му се одобрени во фактурата . 
На самостоен занаетчија — производител што 

уредно води делбени книги или книга' н-а прометот, 
од основниот данок на промет на ' производи 'што 
треба да го плати на финалниот производ продаден 
непосредно на крајниот потрошувач ќ е му се одбие 
основниот данок на промет на пгроизе^зди за КОЈ со 
фактура или со друга исправа е утврдено дека го 
платил на материјалот од коч е изработен таквиот 
производ Условите и начинот з-а одбивале на ТОЈ 
данок ги определува со одлука за посебен данок на 
промет собранието на општината на чи ја терито-
рија се плаќа ТОЈ данок, во согласност со републи-
чкиот односно оо покраинскиот закон. 

Ако даночниот обврз,ник — п р о и з в о д и т е л о т , 
трговска или друга ' организација на здружен труд4 

— откупи употребуван производ од потрај-на упо-
требна вредџрст по истекот на ^ве години од денот 
кога продавачот RB набавил, на КОЈ во поранешниот 
промет бил платен пропишаниот данок на промет на 
производи, односно КОЈ бил ослободен од п л а ќ а њ е 
на ТОЈ данок, па ТОЈ производ го поправи, обнови 
или на друг начин го оспособи за редовна употре-
ба, под услов вредноста на такв-ите услуги и на 
материјалот употребен за тие услуги да изнесува 
на јмалку 10% од вредноста на откупениот употре-
буван производ и му го продаде на кра јниот потро-
шувач, даночна основица претставува позитивната 
разлика помеѓу продажната и набавната цена и д р у -
гите надомести што по ТОЈ оспов му се засметуваат 
на -купувачот. Даночното олеснение од овој став се" 
утврдува посебно за основниот^ а посебно -за посеб-
ниот данок на промет на производи. 

Ако дано-чниот обврзник што продава нови про-
изводи од потрајна употребна вредност што се во 
општествена сопственост презема од купувачот упо-
требуван производ од потра јна употребна вредност i 
по истекот на ^ве години од денот кога купувачот 
го набавил, на ко ј во поранешниот промет бил 
платен пропишаниот данок, на промет на про-
и з в о д , односно што бил ослободен од п л а ќ а -
њ е на ТОЈ данок, и во замена за ТОЈ производ на 
купувачот му даде нов производ од ист вид, дано-

- чна основица претставува позитивната разлика по-' 
меѓу продажната цена на новиот производ и вред- 1 

моста што МУ се признава на купувачот за презе-
мениов употребуван производ што се заменува. Да- ' 
нокот се пресметува на таа основица со примена 
на стапката што се добива кога износот на данокот 
на промет на производи што се плаќа на новиот 
производ ќе се помножи со 100 и ќ е се подели со 
продажната цена на ТОЈ производ При: преземањето 

, и замената на моторни возила во смисла iia овој 
став, ако позитивната разлива е помала од 30'0/о или 
ако таа ра злика Ја нема, данокот се пресметува со 
примена На даночната ставка ш т о - в а ж и за ново во-
зило на основвицата што претставува 30% од д а -
ночната основица на ко ја се плаќа данок на новото 
возило. Даночното' олеснение од ОВОЈ став -не ^се од-
несува НА патничките автомобили ч и ј а ш т о работна 
зафатнина ца моторот е над 1,6 литри. Даночното 
олеснетине од ОВОЈ СТ^В се однесува на основниот и 
на посебниот данок на промет на производи. 

f Даночниот обврзник е должен да води евиден-
ција за набавката, продажбата, односно замената 
на у п о т р е б у в а в т е производи од ст. 9 и 10 на овој 
член, со сите потребни податоци за трошоците' на 
поправката одржувањето и др., за даночната бсно-
вица и за пресметаниот и платениот данок па ирот 
мет на производи во таквиот промет. 

Член 18 
Даночната основица при увозот на производи, 

освен за нелите од чл 6, 7 и 9 на овој закон, ја прет-
ставува вредноста на увезените производи утврде-
на според царинските прописи, в к л у ч у в а ј ќ и ја ц а - . 
рибата и дру,гите давачки што се плаќаат при уво-
зот, ако со ОВОЈ закон не е определено поинаку. 

Член 19 
Со Тарифата на основниот данок на промет к а к о 

даночна основица на основниот данок на промет" на 
, производи може да се определи и единица на мера, 

вредноста на производот што во себе Ја содржи и 
вредноста на амбалажата и др. 

Во случајот од став 1 на ОВОЈ член и даночна-
та основица на посебниот данок на промет на про-
изводи во прометот што го вршат организациите на 
здружен труд се определува по единица на мера 
односно според вредноста на производот и др 

Ако со Тарифата на основниот данок на про-
мет е определено на продажбата на ^определени про-
изводи што ќ е , му се извиши на купувачот — к о -
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рисник на општествени средства КОЈ тие производи 
ги набавува заради натамошна продажба да се пла-
ќ а основен данок на промет на производи, на про^ 
дажбата на тие производи што ТОЈ купувач ќе им 
ја изврши на кра јните потрошувачи се пресметува 
само посебниот данок па промет i-igi производи на 
истата даночна основица на која при набавката бил 
пресметан основниот данок на промет на производи 

Угостителските дуќани на самостојните угости-
тели пресметуваат и плаќаат посебен данок на про-
метот на алкохолни пи јачки според набавените ко-
личества на тие п и ј а ч к и одно-сно според набавната 
вредност на тие пијачки, ако е тоа предвидено со 
прописот на републиката, на автономната покраина' 
или на општината 

По исклучок, ако на прометот на определен 
производ се плаќа само посебен данок на промет, 
к а к о даночна основица на ТОЈ данок може да се оп-
редели вредноста и л и единицата на мера на про-
изводот. 

б) Данак на надомести за услуги 

Член 20 
Даночната основица на данокот на надомести 

за услуги Ја сочинува износот на надоместот за из -
вршените услуги 

Посебниот данок на надомести за услуги не се 
содржи во даночната основица туку паѓа врз товар 
на корисниците на услугите, ако со републички, од-
носно со покраински закон не е определено поинаку. 

Како надомест за извршени услуги се подраз-
бира надоместот во пари или во натура или вредно-
ста на гтротивуслугата Ако при вршењето на оп-
ределени занаетчиски услуги (поправки и с л ) се 
употребува материјал што го дал извршителот на 
услугата или извршителот на услугата имал во врс-
к а со извршувањето на услугата или работата тро-
шоци за превоз на лица и предмети, во даночната 
основица не влегува вредноста на употребениот ма-
теријал односно вредноста на трошоците за прево-
зот што е посебно и с к а ж а н а во фактурата . 

5. Даночни стапки 
а) Данок на промет на производи 

Член 21 
Стапките на данокот на промет на произво-ди се 

прпорционални и се определуваат во проценти на 
постигнатата продажна цена 

Стапките на основниот данок на промет на про-
изводи можат да се определат и според вредноста на 
производот или во фиксен износ по единица на ме-
ра 

Во случајот од став 2 на ОВОЈ член, и стапките 
на посебниот данок на пр-омет на пр-оизводи во про-
метот што го вршат организациите на здр-ужен труд 
се о-пределуваат според вредноста на поизво-дот или 
во фиксен износ по единица на мера 

По исклучок, ако на прометот на определен про-
извод се плаќа само посебен данок на про-мет, стап-
ките на ТОЈ данок можат да се о-пределат според 
вредноста или во фиксен износ пб единица на мера 

Заради упро-стување на техниката па пресмету-
вањето и наплатувањето на данокот на про-мет на 
производи, ТОЈ данок може да се изрази со со-одвет-
на стапка и да се наплатува од продажната цена во 
која е со-држан.' 

Ако два или повеќе произ-води се продаваат во 
комплет, гар-нитура и сл и ако за секој таков одде-
лен производ не е можно да се утврди даночната 
осно-вица или ако таквите производи се по-врзани 
во нер-азделна целина, врз продажната цена што ја 
сочинува даночната основица на комплетот, гарни-

тvpaтa и сл се применува највисоката даночна стап-
ка што в а ж и за КОЈ и да е од тие произв-оди кога би 
се пуштал посебно во промет. 

б) Да нок на надомести за услуги 

Член 22 

Даночните стапки на данокот на на,домести за 
услуги се определуваат во проценти на даночната 
основица или в-о определен изно-с 

6. Настанување на даночна обврска, евидентирање 
на прометот и пресметуваше и плаќање на данокот 

на промет 

Член 23 
Обврската за пресметување на дано-кот на про-

мет на производи и на данокот на надо-мести за ус-
луги настанува в-о мо-ментот кога е извршен про-ме-
тот на производ,и, односно кога е изв-ршена услуга-
та или работата за ко-и е пропишано плаќање на тие 
даноци. 

Се смета дека прометот на производи, услуги 
или работа е извршена 

1) BIO мо-ментот н е и з д а в а њ е т о на фактурата (сме-
тката) за продажбата на производите одно-сно за из -
вршувањето на услугата или работата, 

2) во моментот на испор-аката на производите, 
ако испор-аката е извр-шена пред издавањето на ф а -
ктур-ата или без изд,авање фа,ктура (про-дажба за 
готово); 

3) во моменто-т на земањето на произв-одите о-д 
страна на даноч,ниот обврзник за сопствена ко-нечна 
потро-шув-ачка или упо-тр-еба, 

4) в-о моментот на испораката на производите, 
ако се дадени без надомест; 

5) во моментот на утврдувањето на кусокот или 
на уништув-ањето па п,роизводите, к а к о и на отписот 
( р а с а д у в а њ е т о ) на произв-одите што го надминув-а 
растурот, калото, кр-шот и расипувањето дозволено 
со општиот акт на даночниот обврзник, 

6) во моментот на на-стапув-ањето на обврската 
плаќање царина и давачки за произво-дите увезе-

ни во смисла на член 18 од О-ВОЈ закон Таа обврска 
се однесува само на основниот данок н а промет на 
производи; 

7) во моменто-т на испораката (предавањето) на 
производите на п,родавница, одоносно на друга де-
ловна единица што врши продажба на мало со коза 
пресметувањето на тие производи се врши според 
продажните цени, 

8) го моментот кога купувачот од член 15 став 2 
на ОС-О-Ј закон ќе ja прими фактурата на добавува-
чот за купените производ,и, 

9) во моментот на приемот на аконтацијата, 
претплатата или дел од п р о д а ж н а т а цона од купува-
чот на кого продадените производи му се испорачу-
ваат дури по извршената наплата на полната про-
дажна ' цека Таа об-вр-ска се однесува на износот на 
примената аконтација , претплата, односно дел од 
продажната цена. 

Данокот на промет пои про-дажбата на произво-
ди од консигнациониот склад го пресметува доноч-
ииот обврзник — држателот. на консигнациониот 
склад според одредбите на точ 1 до 5 став 2 од 
ОВОЈ член на начинот пропишан за пресметување 
па данокот во внатрешниот промет. 

, Член 24 
Пресметувањето и евидентирањето на пресмета-

ниот и платениот дано-к на про-мет се в-рши во кни-
говодствените документи (калкулации и фактури) и 
в-о книговодство-то на даночниот обврзник 

Даночниот обврзник е должен да обезбеди во 
своето книговодство податоци за даночните основици 
според тар-ифните броеви и според истите даночни 
стапки врз основа на кои се врши утврдување и п л а -
ќање аконтација на данокот и да составува и подне-
сув-а пресметка на тие аконтации со евентуалните 
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разлики на неплатениот ил,и е а по-веќе платениот 
данок Аналитичкото евидентирање на даночните 
основици врз кои се применуваат различни даночни 
стапки од ист или од други тарифни броеви, дано-
чниот обврзник може да го обезбеди и со вонкниго-
водствен,а евиденција. 

Ако со ОВОЈ закон е с п о д е л е н о основниот данок 
на промет да се уплатува според местото на седиш-
тето па купувачот или на комитентот, даночниот об-
врзник — продавач или извршител на работата од-
носно на услугата е должен да ја обезбеди во свое-
то книговодство сета документација и податоците што 
што се неопходни за прав-илно уплатување на ТОЈ 
данок 

Организацијата п,а здружен труд што купува м а -
теријали за репродукција, опрема или други произ-
веди за определени намени за кои се предвидени 
даночни ослободувања или даночни олеспениЈа, е 
должна DO своето книговодство а, по потреба, и во 
вошшигоеодстоената евиденција, да обезбеди пода-
тоци за нивната набавка, движење и потрошок и 
евиденција за готов.ите производи изработени од к у -
пениот материјал и делови, како и за набавката, 
состојбата и движењето на опремата набавена без 
плаќање да,нок. 

Поединецот што врши промет на производи од 
сопствено производство, освсн ин,дивидуалните зем-
јоделски производители, или што врши промет на 
купени или на друг начин набавени производи или 
што врши услуги, е должен да води книга на про-
метот 

Формата, содржината и но чинот на водењето на 
книгата на прометот, како и па документацијата што 
е задолжителна за правилно водење на книгата на 
про,метот, се утврдува со републички, одно-сно со 
покраински пропис 

За секоЈ поединечно остварен промет на произ-
води, односно за секоја поединечно извршена услуга, 
поединецот од ОВОЈ член е должен да издаде сметка 
(фактура) Формата и со-држината на сметката се ут-
врдуваат со прописот донесен врз основа на член 59 
од ОВОЈ закон Поединецот од ОВОЈ ст-ав е должен по-
датоците од тие сметки дневно да ги внесува во 
книга! а на прометот и уредно да ги чува како до-
кументација По исклучок поединецот KOI СВОЈОТ 
промет го евидентира преку регистар-каса не е дол-
ж е н да издава сметки, но е должен секој извршен 
поединечен премет да го евидентира в-о таа каса и 
соодветен отсечок од касената лента на која е еви-
дентиран ТОЈ промет др му издаде па купувачот од-
носно на корисникот Тој поединец ќе вод,и книга 
на прометот врз основа на дневниот промет евиден-
тиран на касената лента 

Книгата на прометот, сметките за извршени,от 
промет и лентите на р е г и о а р - к а с а т а , како и други-
те исправи врз основа на кои се врши забележува-
ње во книгата на прометот, се сметаат како книго " 
водствено-даночни исправи 

Поединецот КОЈ врши превоз па -стоки со мотор-
но возило е должен, покрај водењето на книга па 
прометот, да испостави за oexoj превоз по-себен патен 
нало-г за превоз, чијашто форма и содржина се ут-
врдуваат со прописот донесен врз основа на член 59 
од ОВОЈ закон, таа книга и ТОЈ нало-г да ги д р ж и во 
возилото со кое го врши провозот и на барање да му 
ги покаже, заради контрола, ша органот надлежен за 
в,ршење на таа контро-ла 

По исклучок од одредбата на став 5 од о-во-ј член 
надлежниот републички односно покраински орган 
може да определи поединците што гршат промет на 
определени пр-оизводи или услуги да не водат кни-
га на прометот, да не издаваат сметки и да не го 
евидентираат во регистар-ка-сата ceicoj поединечен 
промет што ќе го извршат Т-О-Ј орган може да опре-
дели и индиви,дуалните земјоделски производители, 
во о-пределени случаи, да водат книга на пр-ометот и 
да постапуваат во врска со евиденти,рањето на проме-
тот според одредбите на ОВОЈ (член. 

Член 25 
Поединецот од член 24 на ово-ј закон е должен 

книгата на прометот и другите книгоеодствеио-да-
н-очни исправи да ги во-ди уредно, ажурно и точно. 

Конт-рола на исправноста н,а водењето на книго-
водствено^даночните и-спр-ави как,о и на пресмету-
вањето и плаќањето на да,нокот врши општинскиот 
орган на управата надлежен за работи на приходи-
те, по правило ' еднаш во текот па три месеци, а ко-
нечно по истбко-т на година!а, најдоцна до 28 ф е в р у -
ари наредната го-дина Ако органот ,од О-ВОЈ став ут-
врд,и дека поединецот не ги в-о-дел уредно, ажурно 
или то-чно книговодстевно - даночните исправи, дека 
не издавал сметки за секоЈ поединечен про-мет, дека 
секо-j поединечен про-мет не го евидентирал во ре-
гистар-касата, или дека точно не го пресметувал и 
уплатил данокот што бил должен да го пресмета и 
уплати ќе донесе решение со кое ќе го утвр-ди тоа. 
Со тоа решение ќе ги утврди и обврските па поедине-
цот врз основ-а па даноците што треба да 
1и уплати и ќе му н а л о ж и да ги о-тстрани 
в-о определен рок утврдените недо-статоци и да 
го уплати соодветнио-т данок, заедно со каматата 
од член 32 на ОВОЈ закон што тече до денот на упла-
тата Ор-ганите на контро-лат-а од член 24 став 9 на 
ОВОЈ закон, кота ќе утврдат неправилно-сти во воде-
њето па книгата на про-метот и на исправите за пре-
возот, ќе поднесат за тоа пријава до општинскиот 
орган о-д ово-ј став заради донесување решение и во-
дење на п,рекршочн,ата постапка од член 56 на о-вој 
закоп. 

Член 26 
Данокот на промет го плаќа организацијата на 

здружен труд, даночен обврзник, периодично по пат 
на ако-нтац,ии, и то-а по истекот на секои 15 дена во 
месецот одно-сно по исте-кот на секој месец 

Организацијата на здружен труд и друго о-пште-
ствен-о правно лице, кои се дано-чни обврзници на 
данок на промет на производи, се должни по истекот 
на секои 15 дена во месецот односно по истекот на 
месецот да платат аконтација на ТОЈ данок на вред-
носта на продадените производи кои подлежат на 
оданочување што се наплатени во тој период Под на -
платени продадени пр-о-изводи во смисла на О-ВОЈ став, 
се по-дразбираат наплатите за продадени пр-оизводи 
во гото-ви пари и преку ж и р о сметка,, износите на 
побарувањето за продадените про-изводи што се содр-
ж а н и ЕО инструментите за обезбедување на п л а ќ а -
њето по-меѓу корисниците на општествени средства, 
вредно-ста на производите продадени на стоковен и 
на потрошувачки кредит, вредно-ста на про-изводите 
про-дадени за обврзници вредноста на производите 
земени за сопствен-а кра јна потрошувачка, односно 
употреб-а и вре-дноста па производите што му се да-
дени па кр-ајн,иот потрошувач без надо-мест 

Организацијата на здружен тр-уд и друго опште-
ствено-правно лице, што набавуваат производи за 
кр-ајна потрошувачка на начинот определен во член 
39 точка 5 став 1 од овој зако-н, а кои спо-ред член 
15 став 2 од овој зако-н се сметаат како даночни об-
вр-зници, се должн,и на купените пр-о-изв-оди да го 
пресметаат и уплатат осно-вниот данок па промет на 
производи според место-то па своето седиште во рок 
од 10 дека по истекот па месецот според сите ф а к -
тури примени во текот на месецот Про-давачот на 
произв-од,и е до-лжен на таквиот купувач, даночен 
обврзник, да му испостави фактура за про-дажбата 
на производите, со клаузула дека данокот не е прес-
метан во моментот на испораката на производите 
или на јдоцна во рок о-д три дена од денот на испо-
раката на пр-оизводите 

Даночн,иот обврзник од член 23 став 2 точка 9 од 
ОВОЈ закоп плаќа /данок на пр-омет на пр-оизводи на 
начинот определен DO став 2 од о-вој член 

Даночниот обврзник на дано-к на промет на произ-
води може да плаќа аконтации на данокот според 
ст 1 и 2 на ОВ-ОЈ член, врз основа на по-датоците в-о 

л 



Страна 1240 — Број 4о С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ ЦА СФК) Петок, 12 а,вгуст Г983 

книговодството и во вонкнигово-дствената е в и д е н ц и и 
што ги води за секоја продавница и друга делов-на 
единица распоредени според (истите т а р и ф н и броеви 
и истите т а р и ф н и стапки, на еден од следниве н а -
чини -

1) врз огаоова па податоците за состојбата и дви-
жењето на производите" во прометот, во рок од пег 
дена по истекот на секои 15 дена во месецот, одно-
сно по истекот на месецот, или 

2) врз основа на податоците за вкупното задол-
ж у в а њ е и податоците врз основа па пописот на з а -
лихите на производите што го врши на К Р О Ј О Т од 
секоЈ месец, со тоа што за прв,ите 15 дена во месе-
цот плаќа аконтација во височина на една половина 
од износот на данокот утврден на начинот опреде-
лен во оваа точка КОЈ се однесува на прометот од 
претходниот месец, а по истекот на месецот ja п л а -
ќ а аконтацијата утврдена врз основа на пописот по 
одбивањето на а,контацијата платена за првите 15 
дена во месецот Аконтациите од оваа точк,а се п л а -
ќаат во рок од 10 дена по истекот на 15 дена во ме-
сецот, односно по истекот на месецот, или 

3) врз основа на податоците за вкупното задол-
ж у в а њ е и податоците врз основа на пописот на з а -
лихите на производ,и што го врши кон к р а ј о т на се-
кое тримесечје, со тоа што во рок од пет дена по ис-
текот на секои 15 дена во тримесечЈето плаќа аконта-
ци ја во' височина на една шестина од износот на да-
нокот утврден на начинот определен во оваа точка 
што се однесув,а на прометот од претходното триме-
сечје По истекот на тримесечЈето, ја плаќа аконта-
цијата утврдена на начинот определен во оваа точ^ 
ка врз основа на пописот по одбивање на аконтаци-
ите платени во ТОЈ период во р о к од 20 дена по ис-
кот на тримесечЈето, или 

4) во височина на износот на данокот на промет 
на производи пресметан feo смисла на член 23 став 
2 точка 7 од ОВОЈ закон на сите количеств-а и видо-
ви производи ш т им се испорачани на продавницата 
и на друга деловна единица заради продажба на 
крајн,ите потрошувачи в-о рок од 10 дена по истекот 
на секои 15 дена. 

Даночниот о-бврзник, што врши промет на про-
изводи на начинот определен во член 39 тчка 5 став 
1 од ОВ-ОЈ закон може во ТОЈ промет да утврдува и 
да плаќа аконтации на данокот на промет на про-
изводи за изминатиот месец и според фактурите на 
продадените про-изв-о-ди во рок од 20 дена по истекот 
на месецот според сите ф а к т у р и издадени в-о ТО-Ј ме-
сец 

На даночниот обврзник што во СВОЈОТ состав има 
повеќе продавници и други деловни единици на те-
ритор-ијата на две или повеќе општини, а КОЈ плаќа 
аконтации на данокот според точ 1 и 4 на став 5 од 
ОВОЈ член, може републичкиот одно-сно покраински-
от орган за приходи надлежен ,според седиштето па 
даночниот обврзник по него-во барање, да му го про-
должи рокот за уплата па аконтациите за наредни-
те 15 дена. 

Даночнио-т обврзник што во СВОЈОТ состав има 
повеќе продав-ници и други дело-в-ни единици на те-
риторијата на две или шозске о-пштини и КОЈ плакч 
аконтации на данокот според точ 1 и 4 на став 5 од 
ОВОЈ член, и со-ставува и поднесува пресметки на 
аконтациите месечно или тр-имесечно, може аконта-
циите на дано-кот да ги плаќа во височина на една 
по-ловина односно една шестина од да,нокот што е 
пресметан за прометот извошен во претходниот ме-
сец, односно тримесечје На ТОЈ даночен обврзник 
пе може да му се продо-лжува рокот за п л а ќ а њ е на 
аконтациите 

Даночните обвр-зници се должни до 10 јануари 
писмено да ја известат надлежната о-рганизациона 
единица на Службата на општественото книго-вод-
ство за тоа КОЈ начин на плаќање на аконтациите од 
ст 5 и 6 на ОВОЈ член го о-дбрале Одбраниот начин 
на плаќање на аконтацијата не може да се менува 
во текот на годината. 

Даночните обврз-ници — корисници н а опште-
ствени средства п л а ќ а а т аконтации на данокот н а 
надоместите за услуги јВО рок од 10 дена по истекот 
на сскои 15 дена feo месецот, одно-сно по истекот на 
месецот, н а сите надо-мести з а услуги што се напла -
тени во ТОЈ период. 

За граѓаните и граѓанските пр-авни лица што се 
обврзници на да,нок на промет, начинот на утврду-
вање на даночната обврска, на евидентирање, на 
пресметување и п л а ќ а њ е на данокот на промет, на 
контрола па пресметувањето и плаќањето на дано-
кот, роковитс за уплатување на ТОЈ данок и др , се 
определува со републичкиот односно со покраински-
от закон со КОЈ се уредува посеб-ното оданочување 
на производи и услуги во прометот ако со овој закон 
не е определено поинаку Ако со пропис на ре -
публиката односно на автоно-мната покраина и на 
општината, за граѓаните и граѓанските пр-авни лица 
о-д ОВОЈ став е воведено паушално плаќање на дано-
кот на промет, такв-ото п л а ќ а њ е в а ж и само на тери-
торијата на онаа општествено-политичка заедница 
што го вовела. 

Член 27 
Утврдув-ањето на аконтацијата заради плаќање 

па данокот на промет се врши во периодот за КОЈ се 
плаќа аконтацијата спо-ред вредноста на наплатени-
те продадени производи утврдена според член 26 став 
2 од ОВОЈ закон и вредно-ста на извршените и н а п л а -
тените услуги и работи, о-дно-сно според вредноста 
на продадените произво-ди утврдена спо-ред став 5 
од ТОЈ член, или според фактур-ираната вредност на 
пр-одадените производи и на извршените услуги и 
и работи. 

Заради упро-стување на техниката на утврдув-а-
њето на аконтациите на данокот на промет, со по-
блиски про-писи, донесени врз основа на овластува-
њето од член 59 на ОСОЈ закон, можат да се предви-
дат случаите кота утвр-дувањето на аконтацијата се 
врши со примена па преземе!ани или упро-сечени про-
пишани даночни стапки како и условите и начинот 
па утвр-дув-ан.е на аконтациите со примена на кое-
фициентите на наплатената реализација или на друг 
начин 

Член 23 
Пресметката на аконтациите на данокот на про-

мет се составува и се поднесува во 20 јули за изми-
натото по-лугодие. 

Даночниот обврзник може да ја состав-ува пре-
сметката на ако-нтациите на данокот на промет и 
тримесечно или месечно и да ja поднесува во рок од 
20 дена по истекот на тримесечјето, односно на ме-
сецот 

Даночниот обврзник што составува и поднесува 
месечни или тримесечни пресметки е должен пос-
ледната месечна односно тр-имесечна пресметка в-о 
годината да ja поднесе до 20 Јануари наредната го-
дина Даночниот обв-рзник што составува и по-днесу-
ва само пресметка од став 1 на ОВОЈ член, не соста-
вува и не поднесува по-себна пресметка за второто 
полугодие, туку утврдените ако-нтации на данокот, 
заедно со аконтациите од првото полугодие ко-не-
чно ги пресметува кон завршната сметка за измина-
тата година. 

Пресметката на аконтациите на данокот на промет 
се поднесува до Службата па општествено-то книго-
водство КОЈ КОЈ а даночниот обврзник има жиросмет-
ка и icaj КОЈ а ги плаќа аконтациите на ТОЈ данок 

Даночниот обврзник со пресметката на аконта-
цијата на данокот на промет поднесува и налози за 
уплата па разликата во случаЈ уплатените аконтации 
да се помали од износот на даночната обврска ут-
врдена со таа пресмека, а може да поднесе и на -
лог за поврат на данокот ако износот на уплате-
ните аконтации е поголем од утврдената даночна об-
в-р-ска. 
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Член 29 
Даночниот обврзник ги утврдува аконтациите на 

данокот на промет н а производи за сите продавни-
ци и други деловни единици на територијата на ед-
на општина, а тоа може да го прави и за секоЈа про-
давница и друга дело-вна единица. 

Даночниот обврзник ги плаќа аконтациите од 
став 1 н а ОВОЈ член на сметките и на начинот што се 
определени со прописот донесен врз осно-ва на член 
28 став 2 од Законот за Службата на општественото 
кн-иговодство. Дано-чниот о-бврзник плаќа аконта-
ции н а основниот данок на промет на произв-оди и 
на посебниот републички односно покраински данок 
на промет на производи за целиот промет што ќе го 
оствари на територијата на одделна република од-
носно автономна покраина, на соодветни уплатни 
сметки во седиштето на републиката односно на ав-
тономната покраина Даночниот обврзник е должен, 
по барање од општествениот орган надлежен за ра -
боти на приходите, да му достави на ТО-Ј орган три-
месечна спецификација на вкупно платените акон-
тации на дано-кот на промет на про-изводи кумула-
тивно од 1 јануари до крај-от на периодот на КОЈ се 
однесува спецификацијата По исклучок, во 1982 го-
дина аконтациите на данокот можат да се плаќаат 
и на друг начин, ако е така определено со републич-
киот односно со покраинскиот пропис. 
^ Продавниците или други деловни единици врз 

кои-о-сновната организација на здружен труд ги пре -
нела работите на пресметување и плаќање на дано-
кот на промет, ја пресметуваат и плаќаат аконтаци-
јата на данокот на промет на производи на начинот 
определен в-о став 2 од ОВОЈ член КАЈ надлежната 
служба на општественото книговодство 

Член 30 
Конечното пресметување на данокот на промет 

за изминатата година се врши врз основа на подато-
ците за наплатените продадени производи и напла-
тените надомести за извршените услуги и работи 
што се утврдени со конечната пресметка на данокот 
на промет со состојба на ден 31 декември онаа годи-
на за која -се врши пресметката, а која се доставува 
кон завршната сметка Ако даночниот обврзник пла-
ќа аконтации на данокот на начинот определен во 
член 26 став Б од ОВОЈ закон, врши и конеч-на прес-
метка на дано-кот, во смисла на ОВОЈ став, на ТОЈ на-
чин Ако таквиот даночен обврзник одлучи конечно-
то пресметување на данокот да го врши според на-
платените продадени производи и наплатените надо-
мести за извршените услуги, должен е до 30 април 
наредната година да го уплати целиот износ на да -
нокот на промет што според таа пресметка е содр-
жан во пренесените ненаплатени побарувања 

Пресметувањето во смисла на став 1 од ОВОЈ член 
се врши посебно за о-сновниот а посебно за посебни-
от данок на промет, и тоа посебно за данокот на про-
мет на производи во прометот од член 5 ст 1 и 2, за 
дано-кот на промет на про-изводи во прометот од 
член 39 точка 5 став 1 на овој закон и за данокот на 
надомести за услуги 

Член 31 
Основниот данок на промет на производи напла-

тен при увозот на производите и основниот данок на 
промет на производи наплатен за производите што 
Југословенската народна армија ги набавува за сво-
ите потреби, се уплатуваат на посебни збирни смет-
ки Наплатените износи од овие сметки надлежната 
служба на општественото книговодство ги распоре-
дува на соодветните сметки на приходите на репуб-
ликите и автономните покраини според клучот за 
распределба што ќе го утврдат договорно републи-
ките и автономните покраини. 

Член 32 
На изно-сот на данокот на промет што не е упла-

тен во пропишаниот рок се плаќа камата по стапка 
од 36% годишно односно по стапка од еден промил 
за секоЈ ден задоцнување 

Се смета дека данокот на промет не е уплатен во 
пропишаниот рок и кога не е уплатен на сметката на 
општествено-политичката заедница на КОЈ а ТОЈ д а -
нок и припаѓа како не јзин приход 

Член 33 
Од даночниот обврзник што втасаниот данок на 

промет не го платил во пропишаниот рок, наплатата 
ќе -се изврши присилно според одредбите од Законот 
за Службата на општественото книговодство и спо-
ред посебните прописи ако даночниот обврзник е оп-
штествено правно лице односно според одредбите на 
прописите за присилната наплата на придонесите и 
даноците на граѓаните ако даночниот обврзник е 
граѓанин или граѓанско правно лице. 

7. Место на плаќа,ње на данокот на промет 

1лен 34 
Данокот на промет се плаќа според местото во 

кое е извршен прометот, ако со ОВОЈ закон не е оп-
ределено поинаку 

Член 35 
Данокот на промет на производи се плаќа според 

местото во кое е основната организација на здружен 
труд, односно деловната единица (продавница, склад 
и д р ) што производите му ги продала непосредно на 
кра јниот потрошувач, ако со ОВОЈ закон не е опреде-
лено поинаку. 

Во смисла на став 1 од ОВОЈ член, даночниот об-
врзник од член 15 став 1 'на ОВОЈ закон пл-аќа осно-
вен данок на промет на производи, и тоа: 

— според местото на седиштето на купувачот — 
општествено-правно лице на кое му ги продал про-
изводите како на краен потро-шувач; 

— според местото на седиштето на купувачот — 
општествено-правно лице што купените производи 
ги прбдава на мало, 

— според местото н-а седиштето на организацио-
ната единица во со-став на купувачот — општествено^ 
правно лице на КОЈ а купените производи и се испо-
рачани, ако седиштето на таа единица не се наоѓа 
на територијата на републиката односно на автоном-
ната по-краина на КОЈ а е седиштето на купувачот. 

При продажба на производи на краЈ'ните потро-
шувачи по пат на проспекти, данокот се плаќа спо-
ред местото од кое така продадените производи им се 
испорачени на купувачите — к р а ј н и потрошувачи. 

При продажбата на течни горива и мазива на го-
лемо на купувачи — општествени правни лица, д а -
нокот се плаќа според седиштето на таквиот купу-
вач, односно според седиштето на основната органи-
зација на здружен труд или на деловната единица 
во составот на таквиот купувач, ако тие производи 
им се испорачуваат на нив и ако нивното седиште е 
надвор од територијата на републиката односно на 
автономната покраина на која е седиштето на т а к -
виот купувач 

При продажбата на моторни возила и приколки 
за тие возила, што подлежат на обврска за регистра-
ција, на граѓани и граѓански прав-ни лица, освен при 
продажбата од член 5 став 6 на ОВОЈ закон, основни-
от и посебниот данок на промет на производи го пла-
ќа купувачот — граѓанин, односно граѓанско правно 
лице — според своето живеалиште, односно седиш-
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те, пред регистрацијата на моторното возило, однос-
но на приколката во рок од пет дена од денот на 
приемот на решението за разрез на данокот, но н а ј -
доцна во рок од 15 дена од денот на издавањето на 
сметката Продавачот е должен во фактурата за 
продажбата да внесе одредба дека данокот го плаќа 
купувачот — граѓанин, односно граѓанско правно 
лице според своето живеалиште , односно седиште 
Без доказ за платениот основен и посебен данок на 
промет, во смила на ОВОЈ став, не смее да се изврши 
регистрација на моторно возило, односно на прикол-
ка. 

При продажбата на сурово, пржено и мелено к а -
ф е и екстракт на к а ф е и други производи на ЧИЈ 
промет се плаќа данок на промет на производи, што 
ќ е се изврши на начинот определен во член 39 
точка 5 став 1 од ОВОЈ закон на самостојните занает-
чии (угостители, слаткари, п р ж а ч и и мелачи на к а -
ф е и д р ) што имаат одобрение од надлежниот орган 
за вршење на дејноста, данокот се плаќа според мес-
тото во кое таквиот купувач има седиште Продава-
чот е должен за таквиот промет да и з о с т а в у в а ф а к -
тури, во нив да го пресмета пропишаниот основен 
данок на промет на производи, да го уплати според 
местото на седиштето на таквиот купувач и копиите 
од тие фактури да ги доставува до органот н а д л е ж -
ен за приходи на општината во КОЈ а на таквиот ку -
пувач му е издадено одобрение за вршење на де јно-
ста — наЈдоцна до 10-ти во месецот за^ претходниот 
месец 

Член 36 
Данокот на надомести за услуги се плаќа спо-

ред местото во кое е извршена услугата, лако со ОВОЈ 
закон не е определено поинаку 

Како место во кое самостојниот превозник извр-
шил услуга на превоз се смета местото во кое е се-
диштето на корисникот на општествените средства 
— исплатувач на надоместот за услугата 

Како место во кое е извршена услуга „rent а 
car" се смета местото во кое е склучен договорот за 
земање на возилото под закуп 

Член 37 
Приходите на републиките и на автономиите по-

краини од основниот данок на промет се водат на по-
себни сметки каЈ Службата на општественото книго-
водство 

8. Даночни ослободувања и с л венеција 

а) Данок на промет па производи 

/ Член 38 
Ако со ОВОЈ закон не е определено поинаку, 

ночниот данок на промет на производи не се плаќа 
на промет на "" " "" " " -

1) основни производи на земјоделството и ри-
барството , 

2) производи што се извезуваат 
3) производи за кои со сојузни прописи се опре-

делени надомести (компензации) ири продажбата на 
мало, 

4) производи за кои со СОЈУЗНИ прописи се опре-
делени цени во продажбата на мало 

5) производи што служат за човечка исхрана л 
П Р О И З Р О Д И што служат за исхрана на животните, ос-
вен производите за кои во Тарифата на основниот 
данок на промет е воведено плаќање на данок 

Со прописот донесен врз основа на член 59 од 
ОВОЈ закон се определуваат производите на кои се 
однесува одредбата на оваа точка , 

6) таксени и поштенски марки, вклучува јќи ги 
и фдлателистичките марки и д р у т вредносници, 
/ I 7))книги, брошури и други публикации, грамо-

гфоћбки плочи, снимени магнетофонски и видеокасе-
ти и снимени магнетофонски и магнетни ленти — од 
областа на науката, уметноста, културата, образова-
нието и воспитувањето, стручни публикации, ин-
формативен печат, филмови за настава и каталози 
на книги, музеи, ликовни галерии и изложби Мис-
лење за тоа дали се во прашање производи од оваа 
точка е д о л ж е н да прибави издавачот, односно увоз-
никот од надлежниот републички, односно покраин-
ски орган пред пуштањето на тие производи во про-
мет; 

8) школски прибор за пишување и цртање, спо-
ред списокот што го утврдува С О Ј У З Н И О Т извршен 
совет или органот што ќе го определи ТОЈ, 

9) спортски и фискултурни реквизити и опрема, 
според списокот што го утврдува С О Ј У З Н И О Т извршен 
совет или органот што ќе го определи ТОЈ, кога ги 
набавуваат на начинот определен во член 39 точка 5 
став 1 од ОВОЈ закон, корисниците на општествени 
средства за вршење на своите дејности, 

10) оригинални уметнички дела од областа на 
сликарството, вајарството, архитектурата, графиката 
и на другите ликовни дејности од член 3 став 2 али -
неја 7 на Законот за авторското право („Службен 
лист на СФРЈ , бр 19/78) и репродукциите на тие де-
ла предвидени со авторскиот договор за кои според 
ТОЈ договор на авторот му се плаќа авторски хоно-
рар, како и предмети со музејска вредност кога ги 
набавуваат музеите 

Со прописот донесен врз основа на член 59 од 
ОВОЈ закон се определуваат производите на кои се 
однесува одредбата на оваа точка, 

11) електрична енергија , лигнит, мрк Јаглен, к а -
мен Јаглен и брикет од Јаглен, огревно дрво, гас до-
биен со дестилација на јаглен, природен (земен) гас, 

12) вода, топла вода, водена пара и мраз, 
' 13) природни и вештачки ѓубрива, средства за 

заштита на растенијата , с о ш и основи (вештачки 
сот) од восок и на опрема и прибор и материјали што 
се користат исклучително во пчеларството, 

14) машини, уреди и определена опрема за зем-
јоделството и сточарството од групите 78 79 и 80 на 
Номенклатурата на средствата за амортизација 

Со прописот донесен врз основа на член 59 од 
ОВОЈ закон се определуваат производите на кои се 
однесува одредбата на оваа точка, 

15) ортопедски справи и помагала, апарати за 
подобрување на слухот и други слични помагала, 

16) музички инструменти ако ги набавуваат оп-
штествените правни лица непосредно од производи-
телите или на начинот определен во член 39 точка 
5 став 1 од ОВОЈ закон или од увоз, 

17) средства за вооружување и воена опрема на 
Југословенската народна армија и на милицијата, 
вклучува јќи ja и опремата на доброволните против-
пожарни единици што во време на мир соработуваат 
со единиците на цивилната заштита, а во воена сос-
тојба се вклучуваат во тие единици, опремата на 
центрите за обука за општонародна одбрана, радио -
уреди и соодветна опрема за радиоаматерските ор-
ганизации, како и средства за резерви за вонредни 
потреби што воените пошти, воените установи, ми-
лицијата, општествено-политичките заедници, сто-
панските и други работни организации ги набавуваат 
непосредно од производителска организација на зд-
ружен труд, од увоз или од склад на трговска орга-
низација на начинот определен во член 39 точка 5 
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став 1 од ОВОЈ закон, а според списокот што го доне-
сува СОЈУЗНИОТ секретар за финансии, во спогодба со 
СОЈУЗНИОТ ceKpetap за народна одбрана и СОЈУЗНИОТ 
секретар за пазар и општи стопански работи, и на 
комплети на минимум задолжителни средства за за -
штита од воени дејства што за граѓаните се набаву-
ваат по список преку надлежните органи и општин-
ското собрание или на месните заедници непосредно 
од производителска организација на здружен труд 
или од склад на трговска организација на начинот 
определен во член 39 точка 5 став 1 од'ОВОЈ закон, 

18) производи што се увезуваат, а за кои според 
чл 25 до 30 од Царинскиот закон е предвидено ос-
лободување од плаќање царина и кога е тоа предви-
дено со меѓународен договор го склучила Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија , 

19) туристички пропагандни и информативни ма-
теријали (проспекти, влошки, ценовници, возни ре-
дови, туристички карти, планови на места и к р а и ш -
та, мапи, плакати, н а л е п н и ц а пресликувани, фото-
графии, дијапозитиви, водичи и сл ) што бесплатно 
им се делат на патниците и туристите, 

20) производи што врз основа на посебни потврди 
од С О Ј У З Н И О Т секретаријат за надворешни работи, 
под услов на реципроцитет, им се продаваат на 
странски дипломатски и конзуларни претставништва 
и на странски дипломатски персонал и на конзулар-
ни функционери од страна на п р о и з в о д и т е л о т или 
па трговски организации на здружен труд, транзит-
но или од склад и со задолжително издавање ф а к т у -
ра, 

21) производи што Југословенскиот црвен крст 
ќе ги добие без 'надомест или ги набавува непосред-
но од производители или од трговски организации 
на здружен труд на начинот определен во член 39 
точка 5 став, 1 од ОВОЈ закон, а кои ги користи за н а -
мените заради кои е основан, како и производи што 
се даваат или што на ОВОЈ начин ги набавуваат шта -
бовите и други организации основани за одбрана од 
елементарни непогоди, заради давање со надомест 
или без надомест на пострадани во вид на помош, 

22) траЈМо-усвитени печки и траЈно-усвитени 
шпорети за етажно греење што горат на Јаглен и 
печки и шпорети па цврсти горива и срларии бојле-
ри, колектори и топлотна! уреди од сите видови што 
се конструирани или за непосредно или за посредно 
користење на сончева енергија, 

23) воени униформи и униформи на милицијата, 
како и на ознаки и прибор за тие униформи, 

24) телевизијаски приемници и други производи 
од член 10 на ОВОЈ закон што оСразоско-веспитните 
установи ги набавуваат како наставна опрема, одно-
сно наставни средства врз о епов а ада писмено мисле-
ње од републичкиот односно покраинскиот орган 
надлежен за образование и воспитување непосредно 
од производителите или па начинот определен во 
член 39 точка 5 став 1 од ОВОЈ закоп, 

25) сликарски и ва јарски материјал и прибор 
што организациите на ликовните уметници на Југо-
славија ги увезуваат или ги набавуваат за потреби-
те на своите членови непосредно од производители 
или на начинот определен во член 39 точка 5 став 
1 од ОВОЈ закон, 

26) амбалажа, освен ако с во прашање промет на 
амбалажата од член 5 на ОВОЈ закон, 

27) забарски изработки (вештачки заби, забни 
круници и протези), производи од платина што слу-
ж а т за потребите па лабораториите и делови на ма-
шини и уреди изработени од злато и од други благо-
родни метали, 

28) ткаенини и други ,текстилни производи од 
влачено предиво, со учество пад 70% рунска или та -
бачка волна квалитет над 30 микрони, 

29) ткаенини, ј ажариЈа и други производи од ко -
ноп и лен, 

-30) ткаенини и други текстилни производи со 
учество пад 70% вештачки влакна врз база на ре -
г е н е р и р а н целулоза и од вигоњ-предиво, 

31) ткаенини и други текстилни производи, со 
учество над 70% синтетички влакна што се произве-
дени во Југославија ; 

32) конфекција , облека и долна облека за деца, 
големина до број 16 заклучно, 

33) детски обувки големина до 6poj 34 заклучно 
и обувки изработени со над 50% вештачка кожа, 
скаЈ и пластични материјали, 

34) противпожарни автомобили и приколки и 
други противпожарни возила, противпожарни пумпи 
и прскалки; противпожарни скали, апарати за гас-
нење пожар , разни противпожарни уреди и прибор, 
како тЛ апарати за сигнализација на п о ж а р — кога 
тие производи п р о т и в п о ж а р н и ^ единици и друштва 
и другите противпожарни организации ги набаву-
ваат непосредно од производителска организација на 
здружен труд од увоз или на начинот определен во 
член 39 точка 5 став 1 од ОВОЈ закон, 

35) значки, медалјони, златници, сребреници, 
плакети и придатоци што се издаваат: 

— по повод историски и културни настани од 
значење за развојот на социјализмот и развојот на 
СОЦИЈ алистичка Федеративна Република Југослави-
ја , 

— по повод одржувањето на олимписки игри, 
светски, европски и пошироки меѓународни регио-
нални игри и натпревари, 

Мислење за тоа дали се во прашање производи 
од оваа точка е должен да прибави издавачот одно-
сно увозникот од надлежниот републички односно 
покраински орган, пред пуштањето на тие произво-
ди во промет, 

36) течни горива и мазива што врз основа на до-
говор помеѓу голем потрошувач, како купувач на 
тие производи и надлежната организација за стоков-
ни резерви или врз основа на потврда од надлежни-
от орган, се набавуваат непосредно од производител-
ска организација на здружен труд или на начинот 
определен во член 39 точка 5 став 1 од ОВОЈ закон и 
се чуваат и користат како постојани стоковни резер-
ви, 

37) производи на заштитните , работилници за 
професионална рехабилитација и вработување на 
инвалиди, производи што во процесот на лекување и 
рехаблитациЈа, организиран во рамките на соодвет-
ното здружение на инвалидите, ги изработуваат ин-
валидни лица и производи на ученички работилници 
— продадени на кра јните потрошувачки непосредно 
или преку сопствени продажни места," 

38) погребна опрема. 
Со прописот донесен врз основа на член 59 од 

овот закон се определуваат производите на кои се 
однесува одредбата на оваа точка , 

39) патнички автомобили од домашно производ-
ство до вредноста утврдена со прописот донесен врз 
основа на член 59 од овој закон, што врз основа на 
писмен наод и мислење од надлежната инвалидска 
комисија ги набавуваат, исклучително за СВОЈ личен 
превоз, непосредно од производителска или од тр-
говска организација на здружен труд, најмногу ед-
наш во текот на пет години, следните лица што 
имаат над 18 години возраст, а имаат возачка дозво-
ла или според прописите оствариле право на нега и 
помош од други лица: 
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— к а ј кои поради загубување или оштетување 
на долните екстремитети или на карлицата настапи-
ло телесно оштетување од на јмалку 80% според Оп-
штествениот договор за листата на телесните оште-
тувања , 

— што имаат потполно загубување на в^дот на 
обете очи. 

На патничките автомобили што ги набавуваат 
лицата од став 1 на оѕаа точка, чи јашто вредност е 
поголема од износот утврдел со прописот донесен врз 
основа на член 59 од ОВОЈ закон, се пресметува и се 
плаќа данок на промет на производи во износ во КОЈ 
ТОЈ данок се пресметува и се плаќа кога таков авто-
мобил им се продава на други потрошувачи Наодот 
и мислењето од оваа точка за воените инвалиди го 
издава инвалидската комисија ко ја го утврдува во-
ениот инвалидитет, а за другите инвалидни лица од 
оваа точка - н а д л е ж н а т а инвалидска комисија на 
заедницата за пензиско и инвалидско осигурување 
во републиката односно во автономната покраина. 
Од инвалидното лице што патничкиот автомобил, 
набавен под условите од оваа точка без плаќање да-
нок на промет на производи ќе го даде без надомест, 
или ќе го даде на употреба или ќе го продаде, ' или 
на друг начин ќе го отуѓи н-а друго лице пред исте-
кот на рокот од пет години од денот на набавката, 
ќе се наплати данокот на промет на производи од 
КОЈ тоа лице било ослободено во моментот па набав-
ката на ТОЈ автомобил, заедно со каматата по стапка 
од член 32 на ОВОЈ закон од денот на набавката до 
денот на плаќањето на данокот По исклучок, ако 
инвадидното лице умре пред истекот на рокот од пет 
години од денот на набавката на автомобилот, закон-
ските наследници можат да го продадат патничкиот 
автомобил што го наследиле, без плаќање данок на 
промет на производи од КОЈ оставителот бил ослобо-
ден Воен инвалид од прва група на КОЈ според член 
60 од Законот за воените инвалиди му се дава бес-
платно па употреба моторно возило, нема право на 
даночното олеснепие од оваа точка Со прописот до-
десен врз основа на член 59 од ОВОЈ закон, се опреде-
лува кога се смета дека постои загубување или ош-
тетување на долните екстремитети, односно на кар-
лицата од став 1 на оваа точка, како и кога постои 
случа ј за давање автомобил на друго лице во смисла 
на овој став; 

40) саџун за перење; 
41) спомен-обележЈп и гробници на паднати бор-

ци од Народноослободителната Бојна, 
42) хидротурбини и спрема за мали хидроцен-

трали на потоци, рекички и сл што, врз основа на 
писмена потврда од општинскиот орган надлежен за 
работи на стопанството, ги набавуваат граѓани за 
сопствени потреби, 

43) градежен термоизолационен материјал изра-
ботен од минерални материјали, стаклена волна и 
синтетички материјали. 

Ослободувањето од плаќање на основен данок 
на промет за производите од ОВОЈ член се однесува и 
на резервни делови што можат да се користат само 
за тие производи Врз производителите, Трговските 
организации на здружен труд и увозниците што ги 
пуштаат во промет тие делови се применуваат од-
редбите од член 16 ст 1 до 3 на ОВОЈ закон 

Сојузниот постотен совет може да ослободи од 
плаќање на основен данок на промет на производи 
односно да одобри поврат на ТОЈ данок зп опие про-
изводи што според посебни СОЈУЗНИ прописи, под ус-
ловите од тие прописи, можат да им се продаваат на 
граѓани за динари што се водат на сметката на ди-
нари што потекнуваат од продажба на де-визи во Ј у -
гославија. 

Член 39 
Посебен данок на промет на производи не се 

плаќа на прометот на 
1) производи од член 38 на овој -закон на кои не 

се плаќа основен данок на промет на производи, 
2) лекови; 
3) масло за горење екетра-лесно, масло за горе-

ње лесно-специјално, дизсл-гориво, моторон бензин; 
природен гас, течен нафтен гас, освен за погон на 
моторни возила и на моторни пловни објекти, 

4) тутун и преработки од тутун, харти ја за ц и -
гари и кибрит, 

5) производи што корисникот на општествени 
средства ќе му ги продаде, освен продажбата за го-
тови пари, од склад или ,транзитно на друг корисник 
на општествени средства врз основа на негова Пис-
мена ^орачка, за потрошувачка во вршењето на не-
р в и т е дејности, освен производите што се предмет 
на краЈна лична потрошувачка на граѓаните со з а -
должително водење на посебна евиденција за таква -
та продажба и издавање ф а к т у р и Посебен данок на 
промет на производи не се плаќа ни на продажбата 
на производи, кога, па начинот определен во ОВОЈ 
став, му се продаваат па корисник на општествени 
средства од деловна единица која за производите што 
ги продава се з адолжува според цените во кои е в к -
лучен данокот на промет на производи Во ТОЈ слу-
ч а ј даночниот обврзник, посебниот данок на промет 
на производите го исклучува од продажната цена на 
начинот определен со прописот донесен врз ос,нова 
на член 59 од ОВОЈ закоп 

Посебен данок на промет на производи не се 
плаќа гиту h i прометот на алкохолни пијач ш и 
други производи па ЧИЈ промет е воведено плаќање 
па ТОЈ данок, што производителската организација 
на здружен труд односно трговската организација на 
здружен труд ќе им го изврши на начинот определен 
во став 1 од оваа точка, па и за готови пари, на ку -
пувачите угостителски дуќани па самостојни угос-
тители, угостителски единици во состав па граѓански 
правни лица, како и на самостојни занаетчии и гра-
ѓани, што од надлежниот орган добиле одобрение тие 
производи ВО' РИД на своја дејност да им ги прода-
ваат непосредно на кра јните потрошувачи, под услов 
тие купувачи кон писмената порачка да поднесат до 
продавачот одобрение за вршење на промет со тие 
производи издадено според прописите Копиите на 
фактурите за продадените производи во смисла на 
ОВОЈ стгв, продавачите се должни да ги доставуваат 
до органот надлежен за приходи на онаа општина во 
ко ја на таквиот купувач му с издадено одобрение за 
вршење на дејноста — најдоцна до 10-ти во месецот 
за претхдниот месец 

6) при увозот на производи х 

По исклучок, посебен данок на промет на произ-
води може да се воведе за моторни возила и прикол-
ки за тие возила што подлежат на обврска за регис-
трација, а кои ги увезуваат граѓани и граѓански 
правни лица, во кој случат ТОЈ данок го плаќа гра-
ѓанинот односно граѓанското правно лице во местото 
на своето живеалиште односно седиште, 

7) ку јнска сол (NaCl) од тар 6poj 25 01 на Ца-
рипскатт т а р и ф а , шеќер и производи од шекер, 
(бонбони џвакачки гуми и др), од тар број 17 01 до 
17 04 на Царинската т а р и ф а , какао и производи од 
какао (чоколада и д р ) од тар бр 18 01 до 18 06 на 
Царинската т а р и ф а , сурово, пржено и мелено к а ф е 
и екстракт на к а ф е од тар бр 09 01 и 09 02 на Ца-
ринската тарифа . 
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Член 40 
По исклучок од одредбите на член 33 од овој за -

кон, Сојузниот извршен совет, врз основа на усогла-
сени ставови со надлежните републички и покраин-
ски органи, може како привремена мерка па теков-
ната економска политика,^ да пропише основен данок 
на промет на производи да се плаќа и на прометот 
на: 

3) основни производи на земјоделството и ри-
барството, ако е тоа потребно заради усогласување 
на односите на производството и потрошувачката и 
на односите во цените; 

2) одделни производи наменети за извоз, ако е 
тоа, потребно заради стабилност на стопанството и 
снабденост на пазарот. 

Сојузниот извршен совет пропишува кои произ-
води, во смисла на овој закон, се сметаат како ос-
новни производи на земјоделството и рибарството. 

б) Данок па надомести за услуги 

Член 41' 
Посебен данок на надомести за услуги не се пла -

ќа па : 
1) надомести за здравствени услуги и услуги на 

социјална заштита што ги вршат општествени прав-
ни лица; 

2) надомести за поштенски, телеграфски и те-
лефонски услуги; 

3) надомести за услуги на превоз на патниц,и и 
стоки што ги вршат општествени правни лица, в к л у -
ч у в а в ги и надоместите што општествените правни 
лица ќе ги остварат со продажба па карти и други 
услуги што ги вршат з^ сметка на таквите превоз-
ници; 

4) надомести за услуги што ги врши Југословен-
скиот црвен крст во остварувањето на целите заради 
кои е основан, како и за други услуги што ги вршат 
други организации и лица на Југословенскиот црвен 
крст заради остварување на неговите цели и задачи; 

5) надомести за услуги и работи за кои е про-
пишано плаќаше па основен д,анок на надомести за 
услуги; 

0) надомести за услуги и работи за кои е пропи-
шано ослободување од плаќање на основен данок на 
надомести за услуги; 

7) надомести за приредува н-е игри на среќа и на 
влоговите за "јавни .обложувања што ги приредува 
Југословенската лотарија ; 

8) надомести за вршење падЕОрешнотрговски ра-
боти и услуги, трговски работи во прометот на стоки 
па големо и кредитни и други банкарск,и работи и 
услуги, освен по надомести за менични кредити. 

0. Застареност 

Член 42 
Правото па зттврдување даночна обврска и на 

напл2тзгвање на данокот на промет, па каматата и на 
трошоците за присилна наплата застарува за пет 
години по истекот на годината во која настанала 
даночната обврска. 

Правото на даночниот обпрзпик на поврат на из-
носите платени па име денноќ па промет, камата, тро-
шени за присилна наплата и парични казни, што не 
требало да ги плати, застарува па пет години по ис-
текот па годината во ко ја е извршено плаќањето. 

Член 43 
Р О К О Т на застареноста на правото на утврдува-

ње даночна обврска и па наплатување данок на про-
мет се прекинува со секое службено дејствие на над-
лежниот орган извршено заради наплата односно ра-
зрез на данокот, што му е ставено на знаење на да -
ночниот обврзник, 

Рокот на застареноста на правото на поврат на 
неправилно платен данок на промет, камата, трошо-
ци за присилна наплата и парични казни се прекин 
нува со секое дејствие на даночниот обврзник однос-
но на казнетото лице преземено к а ј надлежниот ор-
ган заради тој поврат. По секое прекинување на ро-
кот на застареноста почнува да тече нов рок на 
застареноста. 

Застареност настапува во секој случај по исте-
кот на десет години од денот кога таа првЛат почна-
ла да тече. 

10. Контрола над пресметувањето - и плаќањето на 
данок на промет 

Член 44 
Контрола на,д пресметувањето и плаќањето на 

данок на промет од страна на, даночните обврзници 
— општествени правни лица врши Службата на оп-

(штественото книговодство според одредбите од З а -
конот за Службата на општественото книговдство. 

Надлежните органи на управата можат да' в р -
шат преглед на исправноста на пресметувањето и 
плаќањето на данок на промет к а ј даночните обврз-
ници од став 1 на овој член, и со наодот за на јдена -
та состојба да поднесат барање до надлежната Слу-
жба на општественото книговодство да донесе реше-
ние за наплата на данокот. Надлежната Служба на 
општественото книговодство е должна по тоа бара-
њ е да донесе решение за наплата на данокот или за 
одбивање на барањето. 

Во вршењето на работите од став 2 н а овој член, 
надлежните органи на управата се овластени да в р -
шат преглед на деловните книги, на другите евиден-
ции и исправи, на деловните и помошните простории. 
Како деловни и помошни простории, во смисла на 
овој став, се подразбираат и станбените простории 
во кои даночниот обврзник ја врши стопанската или 
друга дејност од ко ја настанува обврската за п л а ќ а -
њ е данок на промет. 

По исклучок, ако наодот од ста^ 2 на овој член 
не ги содржи сите потребни елементи за донесување 
решение за наплата на данокот, надлежната Служба 
на општественото книговодство може наодот, да му 
го врати па органот на управата што го поднел ба-
рањето заради утврдување на потребните елементи, 
а по потреба може да спроведе и нова постапка спо-
ред одредбите од Законот за Службата на општес-
твеното книговодство. 

11. Правни средства 

Член 45 
Против решението на надлежната Служба на оп-

штественото книговодство, за утврдување на даноч-
ната обврска и за наплата на да-нокот на промет, 
можат да се употребат правни средства според од-
редбите од Законот за Службата на општественото 
книговодство. 

Против решението за утврдување на даночната 
обврска и за наплата на основниот данок на промет 
што го донесува царинскиот орган, жалба се подне-
сува според царинските прописи. 

12. Обнова на постапката 

Член 48 
Органот што го донел решението за утврдување 

на даночната обврска и за наплата на данокот на 
промет самиот или по барање од даночниот обврзник 
ќе ја обнови постапката за утврдување на даночната 
обврска и за наплата на данокот во рок од три годи-
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ни од денот на правосилноста на тоа решение, ако 
дополнително се дознаат ф а к т и или се поднесат до-
кази што не биле познати nppi донесувањето на ре-
шението, како и во други случаи предвидени во З а -
конот за општата управна постапка 

Ако против решението за утврдувње на даноч-
ната обврска и за наплата на данокот па промет е 
ИЗЈавона жалба, обновата на постапката ја одобрува 
органот што решавал по жалбата 

Измена на решението за утврдување на даноч-
ната обврска и за наплата на данокот на промет по 
предлог за обнова на постапката, донесува органот 
што го донел решението во прв степен 

Постапката за измена на правосил,ното решение 
за утврдување на даночната обврска и за наплата 
на данокот на промет што го плаќаат организациите 
на здружен труд и други општествени правни лица, 
се врши според одредбите од Законот за Службата 
на општественото книговодство: 

Член 47 
Правосилното решение за утврдување на даноч-

ната обврска и за наплата на данокот па промет за 
даночните обврзници што не се општеел вени правни 
лица може да се измени и по службена должност, 
во рок од три години од денот на правосилноста на 
решението, ако се утврди дека прописите се непра-
вилно применети на штета или во корист на даноч-
ниот обврзник, или ако се утврдат сметковни греш-
ки 

Член' 48 
Одредбите на член 252 од Законот за општата 

управна постапка не се применуваат ако обновата 
на постапката се врши во постапката за утврдување 
на даночната обврска и за наплатување на данокот 
на промет 

13. Поврат ца данокот 

Член 49 
Даночниот обврзник од КОЈ е наплатен данок на 

промет а што не бил должен да го плати, има право 
на поврат на платениот данок, затезна камата, тро-
шоци за присилна наплата и парична казна 

Даночните обврзници — општествени правни ли-
ца поднесуваат барање за поврат на погрешно ИЛР 
повеќе платениот данок на промет до СЛУЗ сбата на 
општественото книговодство к а ј коза имаат ж и р о -
сметка Барање може да се поднесе само ако купу-
вачот што го платил данокот на промет побарал од 
даночниот обврзник поврат на погрешно или повеќе 
платениот данок на промет, по коп случај поврат на 
данокот МУ се врши на купувачот Ако со републич-
ки односно со покраински закон е определено дека 
данокот на надомести за услуги е содржан во даноч-
ната основица, барањето за поврат на тој данок то 
поднесува даночниот обврзник во КОЈ случад дано-
кот се враќа на неговата жиро-сметка 

Даночниот обврзник — корисник на општестве-
ни средства, што погрешно го пресметал и уплатил 
од средствата со кои располага данокот на промет 
што не бил должен да го плати поднесува од свое 
им^ и за свота сметка барање за поврат на така пла-
тениот данок до надлежната организациона единица 
на Службата на општественото книговодство 

Барањето за поврат на погрешно или повеќе 
платениот основен данок на промет при увозот се 
поднесува до царинарницата што го пресметала и 
наплатила данокот 

Кон барањето се прилага доказ за платениот да -
нок. 

Ч л е н 50 
За одделни производи наменети за извоз, чииш-

то трошоци на производството се оптоварени со д а -
нок на промет па производи, Сјузниот извршен со-
вет, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар 
и општи стопански работи и од Сојузниот секрета-
ри јат за надворешна трговија, а врз основа на усо-
гласени ставови со надлежните републички и по-
краински органи, наместо поврат на ТОЈ данок може 
да определи соодветен 'извозен надомест во процент 
од продажната цена остварена со извозот на тие 
производи. 

14. Казнени одредби 

Ч л е н 51 
Со парична казна -во височина од трикратен до 

десеткратен износ на неплатен или помалку напла-
тен данок, ќе се казни за стопански престап правно 
лице 

1) ако набавените производи на ЧИЈ промет не е 
платен данок на промет на производи поради нивна-
та намена, или на ЧИЈ промет е платен данок на про-
мет на производи по пониска стапка, му ги продаде 
без пресметување на данок или со пресметување па 
данок по пониска стапка на купувач што според од-
редбите од ОВОЈ закоп нема право на повластена на -
бавка , 

2) ако набавените производи од точка 1 на ОВОЈ 
став ги употреби за други цели, а не за оние поради 
кои е пропишано ослободување од плаќање данок, 
односно плаќање данок по пониска стапка Ако ко-
рисник па општествени средства употреби масло за 
горење екстра-леено (ЕЛ) или масло за горење лес-
но-специјално (ЛС) за погон на моторни возила, 
трактохзи, моторни ПЛОЕНИ објекти и мотори, ќе се 
казни со парична казна од на јмалку 50 ООО до 500 ООО 
динари Непосредна контрола пад потрошувачката 
на тие масла за погон на моторни возила, трактори, 
моторни пловни објекти и мотори вршат органите 
надлежни за таа контрола Ако тие органи најдат 
дека наведените масла се употребуваат за погон на 
моторни возила, трактори, моторни пловни објекти 
и мотори, ќе поднесат пријава до надлежниот jasen 
обвинител за поведување постапка за стопански пре-
стап 

3) ако при набавката на производи му даде на 
продавачот поточни или невистинити податоци, како 
и дека ги набавува за намените поради кои според 
одредбите на ОВОЈ закон на нивниот промет не се пла-
ќа данок или се плаќа данок по пониска стапка, 

4) ако во фактурата за продажбата на произво-
ди не внесе податоци или внесе неточни податоци 
што се бараат според одредбата па член 16 став 1 и 
на член 35 став 5 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во правното лице со парична к а -
зна од 5 ООО до 50 ООО динари 

Член 52 
Со парична казна во височина на трикратен до 

петкратен износ на ^ п р е с м е т а н и о т односно на пре-
сметаниот данок на пролет, ќе се казни за стопанска 
престап даночниот обврзник — правно лице 

1) ако не ги води евиденциите од член 11 на ОВОЈ 
закон или тие евиденции ги води неточно, 

2) ако не го пресмета или неточно го пресмета 
данокот на промет (член 13 став 3), 

3) ако во пропишаниот рок не го уплати дано-
кот на промет што бил должен да го пресмета и уп-
лати или ако и ja изврши уплатата на општествено-
-по л птичка заедница на КОЈ а ТОЈ данок како приход 
не и припаѓа (член 13 став 3), 

е 
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4) ако не го Ерши пресметувањето и евиденти-
рањето пропишано во член 24 од ОВОЈ закон или тоа 
го врши неточно 

За дејствието од став 1 на ОВОЈ член ќе се казни 
и одговорното лице во правното лице со парична к а -
зна од 2 ООО до 20 ООО динари. 

Член 53 
Со парична казна од 5 ООО до 50 ООО динари ќе се 

казни за стопански престап даночниот обврзник — 
правно лице ако не поднесе или ненавремено подне-
се полугодишна пресметка на аконтациите на дано-
кот на промет (член 28) или конечна пресметка на 
данокот на промет (член 30). 

Со парична казна од став 1 на ОВОЈ член ќе се 
казни даночниот обврзник што не ќе постапи според 
член 39 точка 5 од ОВОЈ закон 

За дејствие од ст 1 и 2 на ОВОЈ член ќе се казни 
и одговорното лине во П Р О Б Н О Т О лице со парична 
казна од 2 ООО до 20 ОСО динари. 

Член 54 
Со парична казна од 5 ООО до 50 ООО динари ќе се 

казни за прекршок даночниот обврзник 
1) ако поуредно Ја води евиденцијата пропиша-

на во член 11 од ОВОЈ закон, 
2) ако неуредно го врши пресметувањето и еви-

дентирањето пропишало во член 24 од ОВОЈ закон, 
3) ако го попречува овластениот службеник во 

вршењето на дејствијата од член 44 на ОВОЈ закон 
За дејствието од став 1 на опој чпеп ќе се казни 

и одговорното лине во правното лице со парична 
казна од 2 ООО до 20 ООО динари 

Член 55 
Со парична казна од трикратен до десеткратен 

из-нос на неплатен или помалку платен данок на 
промет ќе се казни за прекршок даночниот обврзник 
— поединец ако изврши некое од дејствијата од член 
51 став 1 од ОВОЈ закон 

Ако поединец употреби масло за горење екстра-
-лесио (ЕЛ) или масло за горење лесно-специјал.но 
(ЛС) за погон по моторно возило, трактор, моторен 
пловен објект или мотоп, ќе се казни за прекршок 
со парична казна од 10 ООО до 50 ООО динари 

Ако поединец за погон па моторни возила и мо-
торни пловни објекти кои имаат спец,ијални уреди 
употреби течен гас, што е набавен во боци и контеј -
нери, ќе се казни за прекршок со парична казна од 
став 2 на ОВОЈ член 

Член 5G 
Со парична казна во височина од 50 ООО до 500 ООО 

динари ќе се казни за прекршок поединец КОЈ не ќе 
постапи според одредбите на член 24 ст 5, 7, и 9 и 
на член 25 став 1 од ОВОЈ закон Со решението за к а з -
ната ќе се изрече и заштитна мерка одземање на не-
оправданата имотна корист стекната со прекршокот 

Со парична казна од трикратен до десеткратен 
износ на неплатениот или помалку платениот данок 
на промет ќе се казни за прекршок даночниот обврз-
ник — поединец за дејствие од точ 2 и 3 па член 52 
од ОВОЈ закон или ако не ги води или го води неуред-
но или неточно евиденциите определени со прописот 
донесен врз основа на член 59 од ОВОЈ закон 

Ако поединецот стори прекршок од став 1 на 
ОВОЈ член два или повеќе пати во текот на годината 
пократ казната и заштитната мерка од став 1 на ОВОЈ 
член, ќ е му се изрече и заштитна мерка забрана на 

вршењето па дејноста во траење од шест месеци до 
две години 

Постапката поради прекршокот од став 1 на 
ОВОЈ член ja води и казната и заштитните мерки ги 
изречува општинскиот "орган на управата, односно 
надлежната служба. 

II ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 57 
Со Тарифата на основниот данок на промет се 

определуваат производите на кои се пресметува и 
плаќа основен данок на промет, к а к о и даночните 
стапки. 

Член 58 
Заради спречување и отстранување на растрој -

ствата на пазарот односно во стопанството или ако 
тоа го бараат други вонредни потреби на земјата, СО-
Ј У З Н И О Т извршен совет, врз основа на усогласени 
ставови со надлежните републички и покраински 
органи, може да ги зголемува стапките на основниот 
данок на промет за одделни производи или група 
производи што се определени во Тарифата на основ-
ниот данок на промет до 50%, а може тие стапки да 
ги намалува и укинува 

Член 59 
С О Ј У З Н И О Т секретар за финансии, во спогодба со 

сојузниот секретар за пазар и општи стопански ра -
боти, донесува поблиски прописи за примена на д а -
ночните стапки, како и за примена на одредбите од 
овот закон што се однесуваат на ' производите и ус-
лугите на ЧИЈ промет не се плаќа данок, начинот на 
водење евиденција за прометот по различни стапки 
односно даночни основици, начинот на периодично и 
конечно пресметување и плаќање на данокот на про-
мет и местото на плаќање на данокот, начинот на 
вршење попис на стоките за кои се менуваат даноч-
ните стапки на основниот данок на промет на произ-
води, начинот на пресметување и уплатување на 
разликата на ТОЈ данок и на начинот на поврат на 
данокот 

Т А Р И Ф А НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

Tap 6poj 1 
На промето-т на сите производи што служат зз. 

кра јна потрошурачка, освен на прометот на произ-
води што се посебно предвидени во оваа тарифа или 
за кои е предвидено даночно ослободување, се плаќа 
основен данок на промет на производи по општа 
стапка од 1^,40% 

По стапката од став 1 на ОВОЈ тар 6poj се плаќа 
основан данок на промет на производи и на прометот 
на следниве производи 

1) ку јнска сол (NaCl) од тар брот 25 01 на Ц а -
ринската т а р и ф а , 

2) производи од шекер (бонбони, гуми за џвака -
ње и д р ) од тар 6poj 17 04 на Царинската т а р и ф а , 

3) минерална и газирана вода од тар 6poj 22 01 / 
/1 и 2 на Царинската тарифа 

4) освежителни газирани безалкохолни пијачки, 
ароматизирани сирупи и пи јачки што содржат алко-
хол, но не повеќе од 2 vol %, од тар број 22 02 на 
Царинската тарифа 

На прометот на шеќер од тар бр 17 01 до 17 03 
на Царинската тарифа се плаќа основен данок на 
промет по стапка од 10% 

Забелешка ' 
1 Даночни обврзници за производите од ст 1 до 

3 на ОВОЈ тар број се продавачите што тие производи 
им ги продаваат непосредно на кра јните потрошу-
вачи. 
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2 Даночни обврзници за производите од тон 1 
и 2 на став 2 и од став 3 на ОВОЈ тар 6poj се произ-
водителите, увозниците и продавачите што тие про-
изводи им ги продаваат на угостителски организа-
ции на здружен труд и на угостителски единици на 
^ у г о с т и т е л с к и организации или им ги продаваат 
непосредно на кра јните потрошувачи (на други ор-
ганизации, граѓани и граѓански правни лица). 

3 Даночни обврзници за производите од точ 3 и 
4 на став 2 од ОВОЈ тар. 6 P O J се угостителските орга-
низации на здружен труд и угостителските единици 
на неугостителски организации што Kaj надлсжниот 
суд се регистрирани за вршење на угостителска де ј -
ност. 

4 Даночна основица за производите од точ 3 и 
4 на став 2 од овој тар број е: 

1) — за угостителските организации на здружен 
труд и за угостителските единици на ^ у г о с т и т е л с к и 
организации на здружен труд што каЈ надлежниот 
суд се регистрирани за вршење на угостителска де ј -
ност — набавната цена со сите трошоци што Ја то-
варат таа цена; 

2) — за производителите — увозници и прода-
вачи што тие производи самите ги трошат или им ги 
продаваат непосредно на кра јните потрошувачи — 
продажната цена во КОЈ а не е засметан данокот на 
промет на производи 

5. Со прописот донесен врз основа на член 59 од 
овој закон се определуваат производите на кои се 
однесуваат одредбите од ОВОЈ тар 6poj. 

Tap број 2 
На прометот на деривати на нафта се плаќа ос-

новен данок на промет на производи, и тоа н а / 
1) моторен бензин и авионски бензин' 
- од 86 октани 83,98% 
- од 98 октани и над 98 октани 80,88% 
2) дизел-гориво ' 
- Д-1 50,39% 
- Д-2 62,23% 
- Д-3 62,22% 
На продажбата на дизел-гориво Д-1, Д-2 и Д-3, 

што им се врши, под условите и на начинот што се 
определени во член 6 од овој закон, на ош\.ч4изации-
те на здружен труд во железничкиот, поморскиот, 
речниот и езерскиот сообраќај исклучително за по-
гон на моторни шински возила и пловни објекти, не 
се плаќа основен данок на промет на производи 

На прометот на дизел-гориво Д-1 и Д-2, што ор-
ганизациите на здружен труд од градскиот сообраќај 
го набавуваат под условите и на начинот што се оп-
ределени во член 6 од овој закон за погон на моторни 
возила во градскиот и поигоадскиот сообраќај, се 
плаќа основен данок на промет нп производи, и тоа 
на прометот на гориво Д-1 по стапка од 1 7%, а на 
прометот на гориво Д-2 — по стапка од 2,23%, 

3) млазно гориво 52% . 
4) петролет за мотори 26%) 
5) авионски и моторни масла 24% 
6) минерални ^масла и масти за 

мачкање хипоидни и други ми-
нерални масла и масти, масло 
за подмачкување и примарен 
(суров бензин) 7% 

7) течен нафтен гас во боци и контејнери — по 
стапка од 15%, а кога течен нафтен гас со помош на 
специјални уреди се користи за погон на моторни 
возила и моторни пловни об7екти — по стапка од 
6 0 % ' 

8) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) и масло за 
горење лесно-специјално (ЛС) кога им се продаваа! 
на граѓаните исклучително за загревање па станови 

и станбени п р е с л и кога се продаваат на начи-
нот и под условите определени во член 39 точка 5 
став 1 од ОВОЈ закон врз основа на кивни писмени 
порачки до куќните совети исклучително за загре-
вање на станбени згради и станбени простории — 
по стапка од 7,83%, односно по стапка од 7,98%. 

На маслата за горење од оваа точка што корис-
ниците на општествени средства ги набавуваат па 
начинот и под условите определени во член 6 од ОВОЈ 
закон со плаќање со вирман исклучително за горе-
ње на индустриски печки — по стапка од 7,83%, од-
носно по стапка од 7,98% 

З а други цели, освен за целите од ст. 1 и 2 на 
оваа точка, маслата за горењ,е од оваа точка можат 
да се продаваат само со издавање на фактури и со 
пресметување на основниот данок на промет на про-
изводи по стапка од 71,74% односно по стапка од 
74,11% 

Продавачите се должни посебно да ја евиденти-
раат продажбата на масла по ф а к т у р и во смисла на 
ет 1, 2 и 3 од оваа точка. 

Продавачот што масло за горење од оваа точка 
ќе му продаде на купувачот за погон на моторно во-
зило, трктор, моторен пловен објект и мотор, па и 
кога таа продажба ќе ја изврши со пресметување на 
купувачот на основниот данок на промет на произ-
води по стапка од 71,74%. односно од 74,11%, е дол-
ж е н на ТОЈ промет и самиот да уплати од средствата 
со кои располага основен данок на промет на произ-
води со примена на истите тие стапки, а против него 
ќе се поведе постапка за стопански престап во сми-
сла на член 51 став 1 точка 2 од ОВОЈ закон 

Маслата за горење од оваа то^ка мораат поед 
пуштањето во промет да се бојадисаат со Јасно цр-
вена, односно со црна боја 

9) масло за горење, и тоа" 
- лесно (Л) 15,78% 
- средно (С?) 16,00% 
- тешко (Т) 19,20% 
- тешко металуршки (ТМ 1) 15 83% 
- тешко металуршко (ТМ 2) 18 07% 
На прометот па деривати па пафти што не спа-

ѓаат ЕО производите од ОСОЈ тар број, основниот да -
нок на промет на производи се плаќа според тар 
број 1 па оваа тарифа, освои ако производителот, 
увозникот или трговската организација на здружен 
труд врз оснора па прибавена писмена изјава од 
пооисводителск^та сатанизација на здружен труд, 
на оваа и псодадз таков производ, под условите од 
член 6 на ОВОЈ закон како материјал за репродук-
ции а 

Забелешка ' 
1 Даночна основица за производите од овој тар 

број е продажната цепа формирана според одредби-
те на СОЈУЗНИОТ пропис за цените на дериватите на 
нафта, продажната цена на продавачот односно про-
дажната цен ч на границата или во истоварлата лука 
за увезените деривати чи јашто испорака на потро-
шувачот му се врши транзитно. 

2 Даночен обврзник е. 
1) продавачот КОЈ дериватите на нафта им ги 

продава па купувачите на пумппи стапици и на дру-
ги продажни места; 

2) купувачот на деривати на нафта КОЈ како го-
лем потрошувач ги купил тие производи на стова-
риштето на производителот увозникот или тргов-
ската организации на здружен труд на начинот оп-
ределен во член 39 точка 5 став 1 од ОВОЈ закон од-
носно КОЈ тие производи непосредно ги увезол за 
CBoia кра јна потрошувачка 

К а к о големи потрошувачи, во смисла на ОВОЈ тар 
6poj, се сметаат организациите на здружен труд од 
областа на сообраќајот и единиците и установите на 
Југословенската народна армија. 
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3 Не се плаќа основен данок на промет на про-
изводи на следниве производи од ОВОЈ тар. 6poj . 

1) деривати на н а ф т а што организациите на зд-
р у ж е н труд од хемиската индустрија исклучително 
ги употребуваат како основен материјал за натамо-
шна преработка, 

2) авионски бензин и млазно гориво кога се н а -
бавуваат за погон на авиони што се опрема на оп-
штествени правни лица; 

3) примарен бензин кога гасните централи го на -
бавуваат за производство на електрична енергија , 

4) моторен бензин и дизел-гориво (гасно масло) 
кога им се продаваат на странски дипломатски и 
конзуларни претставници и на странски дипломат-
ски персонал и на конзуларни функционери врз ос-
нова на посебни потврди од С О Ј У З Н И О Т секретаријат 
за надворешни работи, под услов на реципроцитет, 

5) регенерирани масла; 
, 6) масло за горење ексгра-лесно (ЕЛ) и масло за 

горење лесно-специјално (ЛС), кога производител -
ските организации на здружен труд, односно тргов-
ските организации на здружен труд на големо им го 
продаваат на организациите на здружен труд од 
морското и слатководно^ рибарство за погон на ри -
барски бродови, 

7) масло за горење лесно-специЈално (ЛС) кога 
се набавува за погон на бродови на воената морна-
рица; 

8) масло з а горење екстра-лесно (ЕЛ) и масло за 
горење лесно-специјално (ЛС) кога со писмена из -
јава на овластените купувачи се продаваат на начи-
нот определен во член 39 точка 5 став 1 од ОВОЈ з а -
кон за загревање на простории, училишта, ученички 
и студентски домови, детски, социјални и здравстве-
ни организации на здружен труд, освен аптеки, кога 
им се продаваат на земјоделски организации на зд-
р у ж е н труд исклучително за погон и загревање на 
штали, живинарници, сушилници, стакларници и 
пластеници за производство и сушење на земјодел-
ски производи, под условите и на начинот определе-
ни во член 6 од Законот, како и кога им се прода-
ваат на производителски организации на з д р у ж е н 
труд исклучително1 за загревање на печки за про-
изводство на леб и печиво, 

9) природен гас и течен н а ф т е н гас кога корис-
ници на општествени средства ги набавуваат на на -
чинот и под условите од член 6 и од член 39 точка 
5 став 1 на ОВОЈ закон, освен за погон на моторни 
возила и моторни пловни објекти со помош на спе-
цијални уреди; 

10) браЈшток и базни масла кога производ ител-
ски организации на здружен труд ги набавуваат к а -
ко материјали за региродуКЦИЈа во производството на 
специфични масла за мачкање на ЧИЈ промет се пла -
ќа основен данок на промет на производи според ОВОЈ 
тар 6poj, или за производство на кабли, трансфор-
матори, амортизери и други Слични делови што се 
вградуваат во финалниот производ. 

Tap број 3 
На прометот на преработки од тутун се плаќа 

основен данок на промет на производи, и тоа на 
1) сите видови цигари што не се произведени 

според југословенскиот стандард, односно што не 
спаѓаат во ниедна група од точ 2 и 3 на ОВОЈ тар 
броЈ, како и на колскциите на иигари и на р е ж а н 
тутун од сите видови и квалитети, ОСЕСН на TYTVH за 
луле 90,00% 

2) сите видови цигари на кои производителот им 
определува малопродажна позо за 20 парчиња, и тоа 

— чијашто цена е до 10,00 динари 64,00% 
— чијашто цона е над 10,00 до 

12,00 динари 66,00% 

— чијашто цена е над 12,00 до 
13,00 динари 66,00% 

— чи јашто цена е над 13,00 динари 70,00% 
3) сите видови цигари произведени: според Југо-

словенскиот стандард, што спаѓаат во -
— I квалитетна група 61,71% 
— II квалитетна група 60,00% 
— III квалитетни група 51,72% 
— IV квалитетна група 44,75% 
4) тутун за луле (тутун со среден рез, со широ-

чина над 0,8 до 2,00 мм) пржен, сосиран и аромати-
зиран, тутун со широк рез, со широчина над 2 до 
8 мм, пржен, сосиран и ароматизиран, тутун што не 
е пржен, сосиран и ароматизиран но КОЈ на редовен 
начин е подготвен за употреба, со широчина на ре-
зот н а ј м а л к у од 1,5 10,00% 

5) цигари, цигарилоси, 
џ в а к а њ е и бурмут 

Забелешка ' 

тутун за 
5,00% 

1. Даночна основица за производите од точ 1 2 
и 3 на ОВОЈ тар 6poj што служи за пресметување на 
основниот данок на промет на производи е продаж-
ната цена, во КОЈ а е засметан данокот на промет на 
производи 

Под продажна цена се подразбира цената според 
КОЈ а цигарите им се продаваат на кра јните потро-
шувачи. 

Даночна основица за производите од точ 4 и 5 
на ОВОЈ тар број е продажната цена во КОЈ а не е за -
сметан данокот на промет на производи 

2 Даночен обврзник е секоја организација на 
здружен труд од член 13 на ОВОЈ закон која произво-
дите од ОВОЈ тар број им ги продава на кра јните по-
трошувачи. 

К а к о краЈни потрошувачи, во смисла на став 1 
од оваа точка, се сметаат и угостителските органи-
зации на здружен труд и угостителските единици на 
^ у г о с т и т е л с к и т е организации 

3 Странските цигари во прометот без ознака на 
фирмата на домашниот увозник се сметаат како ци-
гари што се илегално увезени и на кои не е за сметан 
и платен данок на промет на производи Врз к р а ј -
ниот продавач на мало, односно воз имателот на так-
ви цигари се применуваат одредбите на член 51 од 
ОВОЈ закон 

Одредбата на став 1 од оваа точка не се однесу-
ва на цигарите произведени според странска лицен-
ца во домашна фабрика за тутун 

Tap број 4 
На прометот на алкохолни ПИЈ ачки се плаќа ос-

новен данок на промет на производи и тоа 
1) на прометот на алкохолни пијачки произведе-

ни од 50% и повеќе домашни суровини по вредно-
ста 

— пиво 50% 
— природна раки ја и вињак 2^% 
— други алкохолни ПИЈ ачки ^6% 
— природни вина, медицински ви-

на, медовина и јаблокова раки-
да 5% 

2) на прометот на алкохолни пијачки, освен при-
родни вина, медицински вина, медовина и јабопкова 
ракија , што се произведени со помалку од 50% до-
машни суровини по вредноста 180% 

Забелешка ' 
1) Даночна основица за алкохолните пијачки од 

ОВОЈ тар број е: 
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— за угостителските организации на здружен 
труд и за угостителските единици на ^ у г о с т и т е л с к и 
организации што се регистрирани каз надлежниот суд 
за вршење на угостителска дејност — набавната це-
на со сите трошоци што ja товарат таа цена, 

— за производителите, увозниците и продавачи-
те кои тие пи јачки самите ги трошат или им ги про-
даваат на други кразни потрошувачи —' продажната 
цена во коза не е засметан данокот на промет на 
производи. 

2. Како кразни потрошувачи се сметаат и зана -
етчиските организации на здружен труд што тие пи-
јачки ги набавиле заради натамошна продажба на 
кра јните потрошувачи односно заради сопствена ко -
нечна потрошувачка 

3 Даночен обврзник за алкохолните пи јачки од 
ОВОЈ тар бро-j е организацијата на здружен труд од 
член 13 на овој закон 

4 Под алкохолни пијачки, во смисла на овој 
тар број, се подрабираат пијачките што содржат по-
веќе од 2% алкохол, к а к о и пивото 

5 Ако увозникот на алкохолни пи јачки е исто-
времено и голем потрошувач, во набавната цѕна, ко -
ја се утврдува при увозот и според ко ја се пресме-
тува данокот, влегуваат, покра ј фактурната цена 
на странскиот добавувач и другите трошоци што 
влегуваат во царинската основица, уште и царината 
и другите давачки што се наплатуваат при увозот. 

6 При утврдувањето на видот и квалитетот на 
одделни алкохолни пи јачки од ОВОЈ тар број, согла-
сно Не се применуваат важечките прописи за нивно-
то производство и квалитет 

Со прописот донесен врз основа на член 59 од 
oBoi закон поблиску се определуваат производите 
штз, во смисла на ОВОЈ тар 6poj, се сметаат како ж е -
стоки алкохолни пијачки 

7 Како природно вино од алинеја 4 па точка 1 
став 1 ол ОВОЈ тар број се сметаат и пенливите вина, 
вклучува јќи ги и папата од типот ,,бисер^' и при-
годните десертни вина 

Специјалните вина (десертни, ликерски и аро-
матизирани) спаѓаат во другите алкохолни питачки 
од алинеја 3 точка 1 CRAEL на ОВОЈ тар број. 

Со прописот донесен врз основа на член 59 од 
ОВОЈ закон поблиску се определуваат производите 
што во смисла на ОВОЈ тар број се сметаат како при-
родно БИНО 

Tap број 5 
На прометот на алкохол (етанол) се плаќа осно-

вен данок на промет на производи, и тоа за 
1) производство на алкохолни пи јач -

ки, за потрошувачка во болниците и во 
други здравствени организации на здру-
жен труд и во научните установи и лабо-
раториите. за конзервирање на препарати 
и за пулпирање 4 динари 

2) производство на парфимериски и 
козм?тички производи 9 динари 

к р а ш а потрошувачка и за употреба 
и гр -^пжба во аптегите 80 динари 

4) дснатурирап алкохол за гориво 2 динари 

З а п л е т к а 
1. Даночна основица за производите од ОВОЈ тар 

бро^ е еден хектолитарски степен на чист алкохол 
2 Даночен обврзник е производитслската, увоз-

н и ч к а ^ или трговската организација на здружен 
труд оспотпирана за промет на алкохол на начинот 
определен во член аочка 5 став 1 од ОВОЈ закон 
што алкохолот самата го троши или што ќе и го 
продаде на трговска организација па здру.ч^н труд 
која го набавува заради продажба преку своите про-

давници и други слични деловни единици или што 
ќе му го продаде на кра јниот потрошувач. 

3. Производителските организации на здружен 
труд и други купувачи што имаат право да набаву-
ваат алкохол за целите определени во точ 1 и 2 на 
ОВОЈ тар. број и според стапките определени во тие 
одредби, можат да набавуваат алкохол за тие цели 
под условите определени во член 6 став 4 од овој з а -
кон, само непосредно од производителот или од у -
возникот па алкохол Под производител на алкохол, 
во смисла на оваа точка, се подразбира и основната 
организација на здружен труд во состав на произво-
дителот на алкохол што в р ш и промет, но само во 
однос на алкохолот што го произвел производителот 
во чи ј состав е. На алкохолот што купувачите од 
овој став ќ е го набават од други продавачи се пре-
сметува и се плаќа данок според точка 3 од ОВОЈ тар. 
број По исклучок, болниците и другите здравствени 
организации на здружен труд можат да набавуваат 
алкохол за сопствена потрошувачка по стапка од 
точка 1 и под условите од овој тар 6poj и непосред-
но од трговска организација на здружен труд што 
врши продажба на алкохол на начинот определен во 
член 39 точка 5 стан 1 од овој закон. 

Основен данок на промет на производи не се 
плаќа на алкохол што производи тел ска организаци-
ј а на здружен труд го набавува под условите и на 
начинот што се определени во член 6 став 4 од ОНОЈ 
закон, односно ако го употреби за преработка во 
други производи, освен во производите од ОВОЈ тар. 
број 

4. Од производителот, увозникот, односно прода-
вачот што ќ е продаде алкохол под назив природна 
р а к и ј а или друга алкохолна п и ј а ч к а или друг про-
извод, ќ е се наплати, покра ј данокот на промет по 
стапка од точка 3 на ОВОЈ тар броЈ, и данок по стап-
к а од тар број 4 точка 1 алине ја 3 односно по стап-
к а од соодветниот т а р и ф е н број на оваа тарифа . 

5. Производителите на алкохол и продавачите 
на алкохол н а големо се д о л ж н и во своето книговод-
ство да обезбедат податоци за произведените и за 
продадените количества н а алкохол според намената 
за КОЈ а е продаден, од КОЈ а зависи даночната Стапка, 
односно ослободувањето од п л а ќ а њ е основен данок 
на промет на производи. 

6 Купувачот е д о л ж е н да води посебна книга за 
потрошокот на алкохолот набавен без плаќање да-
нок на промет односно на алкохолот набавен за пот-
ребите од точ 1, 2 и 4 на овој тар број или набавен 
за натамошна продажба. Таа книга се смета за ве-
родостојна само под услов пред употребата да е за -
верена од страна на службата на општественото кни-
говодство надлежна според седиштето на таквиот 
купувач. 

Ако се утврди дека купувачот неточно или неу-
редно ja водел книгата од став 1 на оваа точка или 
дека таа книга не Ја водел, ќе се пресмета и од него 
ќе се наплати на набавеното количество алкохол да -
нок по стапка од точка 3 на ОВОЈ т ар 6poj. 

7 Право на поврат на платениот данок на про-
мет на алкохолот содржан во алкохолната пи јачка 
или во друг производ што се извезува има организа-
цијата на здружен труд КОЈ а било непосредно или 
преку друга организација, на здружен труд извезла 
таква алкохолна пи јачка односно друг производ, 
ако за тоа поднесе соодветни докази 

8 Другите видови алкохол, освен етанолот, спа-
ѓаат во тар 6poj 1 од оваа тарифа 

9 На винскиот дестилат што под условите од 
оваа забелешка го набавуваат производителските 
организации па здружен труд како полупроизвод од-
носно како репродукционен материјал, исклучител-
но за производство на алкохолни пијачки, не се пла-
ќа основен данок на промет на производи 

i 
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На винскиот дестилат со ј ачина над 55 vol % 
алкохол што се употребува за други цели, освен за 
целите од став( 1 на оваа точка, се плаќа основен да-
нок на промет на производи но стапките определени 
во точка 2 односно во точка 3 од ОВОЈ тар број 

Винскиот дестилат со Јачина под 55 vol % алко-
хол што се употребува за други цели, освен за цели-
те од став 1 на оваа точка, се смета к а к о алкохолна 
пи јачка врз коза се применуваат одредбите на "гар. 
6poj 4 од оваа тарифа. 

Tap. 6poj 6 
На прометот на патнички автомобили к а ј кои 

деловите произведени во Југославија учествуваат со 
50% и повеќе од 50'% во вредноста на тие автомоби-
ли, или к а ј кои вредноста н а деловите што ги испо-
рачува странскиот кооперант според договорот за 
долгорочна производствена кооперација, КОЈ е реги-
стриран к а ј надлежниот орган според прописите, е 
покриена во целост со вредноста на домашните про-
изводи ипорачани на ТОЈ'кооперант, или што произ-
водителската организација на здружен труд ги уве-
зува од странски кооперант врз основа н а специја -
лизација на производството според таквкот дого-
вор за долгорочна производствена кооперација , ч и ј а -
што вредност е покриена во целост со вредноста на 
домашни патнички автомобили или производи што 
според ТОЈ основ му се извезуваат на странскиот 
кооперант — се плаќа основен данок на промет на 
производи според работната зафатнина на нивните 
мотори, и тоа ' 
1) работна зафатнина на моторот до 0,95 1 8% 
2) работна зафатнина на моторот над 0,95 1 до 

1,6 1 4 14Vo 
3) работна зафатнина на моторот н а д 1,61 до 

2,0 1 35'% 
4) работна зафатнина на моторот над 2,0 1 50% 

На прометот на други патнички 'автомобили, освен 
оние од став 1 на ово-ј т а р број, се плаќа основен д а -
нок на промет на производи според работната з а ф а т -
нина на нивните мотори, и тоа ' 
1) работна зафтатнина на моторот до 0,95 1 30% 
2) работна зафатнина н а мотор-от над 0,95 

до 1,6 1 ' 45% 
3) работна зафатнина на моторот над 1,6 1 

до 2,0 1 60% 
4) работна зафатнина на моторот над 2,0 I 80% 

Забелешка: 
1. Под патнички автомобили од овој т а р број се 

подразбираат автомобилите за превоз на патници со 
најмногу 9 седишта, вклучува јќи го и седиштето за 
возачот, што се предвидени со југословенскиот стан-
дард JUS. М NO 010 под децимална ознака 1—5 и 2 

Под патнички автомобили од овој тар. 6poj се 
подразбираат и комбибусите, што се предвидени со 
југословенскиот стандард JUS М N0 010 под деци-
мална ознака 1—6, ако ги набавуваат граѓани или 
граѓански правни лица 

На прометот на теренски патнички автомобили 
основен данок на промет на производи се плаќа спо-
ред тар брот 1 од оваа т а р и ф а и член 7 од овој за -
кон 

Во производите од овот тар број не спаѓаат ' спе-
цијалните санитетски возила со вградени потребни 
уреди за болни, специјалните противпожарни вози-
ла, погребните моторни возила, специјалните возила 
за'потребите на милицијата и на п а т р о л и т е служби 
со вградени уреди Врз пр^потот на тие возила с 
применува а г тар број 1 од оваа тарифа и ^лси 7 од 
овој закон 

2 Производителската иди , т у ѓ а о^аппзац ( /ла на 
здружен труд кога продава патнички автомобили 

произведени според договор за долгорочна коопера-
ци ја со странски партнери, н а кои се однесува став 
1 од ОВОЈ тар. број, е д о л ж н а во фактурата за про-
дажбата да потврди дека се во прашање автомобили 
од став 1 н а ОВОЈ тар. број што се произведени Спо-
ред таквиот договор и да го наведе бројот и датумот 
под КОЈ е регистриран ТОЈ договор к а ј надлежниот 
орган. 

3 Даночната основица је сочинува продажната 
цена на увозникот со вклучените трошоци на трго-
вијата, односно единствената продажна цена што ја 
определил домашниот производител, во к о ј а не е з а -
сметан данокот на промет. Ако домашниот произво-
дител не ј а определил единствената продажна цена, 
даночната основица се утврдува според член 17 од 
овој закон 

4. При продажбата на патнички автомобили на 
корисниците на општествени средства за нивна упо-
треба, даночен обврзник е купувачот што данокот од 
ОВОЈ тар број го плаќа според местото на своето се-
диште, односно според местото на седиштето на ор-
ганизационата единица во неговиот состав на КОЈ а 
и е испорачан тој автомобил. 

5. На прометот на нови внатрешни и надвореш-
ни гуми за патнички автомобили, основниот данок 
на промет на производи се плаќа по стапка од тар 
број 1, а на прометот на протектирани употребувани 
внатрешни и надворешни гуми за патнички автомо-
били данокот се плаќа според тар број 11 точка 15 
од оваа тарифа На прометот на други резервни делови 
За патнички автомобили данокот се плаќа според со-
одветните тар. броеви од оваа тарифа 

6 На привремениот увоз на патнички автомоби-
л и регистрирани во странство што домашни органи-
зации на здружен труд кои ја вршат дејноста „rent -
- a - ca r " им ги изна јмуваат врз основа на договор со 
странски фирми на странски туристи и патници за 
користење во Југославија , данокот според ОВОЈ тар 
5poj се пресметува и се плаќа на основицата на која 
за таквиот привремен увоз се пресметува и се плаќа 
царина, зголемена за таа царина и другите давачки, 
што се плаќаат при увозот 

Tap број 7 
1 На прометот на запалки за^ цигари се плаќа 

основен данок на промет на производи по стапка од 
125% 

2 На прометот на хартија за цигари се плаќа 
основен данок на промет на производи, и тоа 

— на прометот на хартија за цигари во ливчиња 
-— 0,32 динари, 

— на прометот на харти ја за цигари несечена 
или сечена — 623% 

3 На прометот на карти за играње се плаќа ос-
новен данок на промет на производи по стапка од 
750% 

Забелешка: 
1 Даночен обврзник е организацијата на здру-

ж е н труд од член 13 на ОВОЈ закон, а за производите 
што траганите и другите кра јни потрошувачки ги 
внесуваат во Југославија , даночни обврзници се тие 
граѓани, односно другите кра јни потрошувачи 

2 Даночна основица за производите од ОВОЈ тар . 
број е продажната цена во која не е засметан дано-
кот на промет, а за препородите што граѓаните и 
другите к р а ј н и потрошувачки ги внесуваат во Југо-
с навил а даночна основица е ррбтноста r-та произво-
дите пресметана според царинските прописи, со РК-
лучен^ игрина и други давачки наплатени при уво-
зот и сето зголемено за 40% 
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3. На прометот на производи од точка 1 на овој 
тар број к а ј кои вредноста на увозните суровини и 
материјали учествува со 50% или повеќе од 50% во 
продажната цена по ко ја не е засметап данокот на 
промет на производи, се плаќа основен /данок на про-
мет на производи по стапка зголемена за 50%. 

Tap број 8 
На прометот на следниве производи се плаќа ос-

новен данок на промет на производи по стапка од 
75% 

1) на парфимериски, козметички и тоалетни 
производи од тар. број 33 06 на Царинската т а р и ф а 
(освен на прометот на прашоци и пасти за заби, ло-
сиони за уста, пудра и кремови за деца, беби-масло, 
беби-млеко, пенливи течности за капење на деца и 
шампони за коса — на чи ј промет се плаќа донок 
според други тар. броеги на оваа тарифа) , 

2) на ко,жи од рептилии (змија, гуштер, кроко-
дил и др) , на природни крзна (освен овчо и ј агнеш-
ко, на ЧИЈ промет се плаќа данок според друг тар број 
па оваа тарифа) и на П Р О И З В О Д И ОД тие к о ж и и к р з -
на (облека, обувки и други производи). 

На прометот на теписи ј а злузани со рака со над 
120 000 јазли по 1 т 2 и волнени постилки со рака 
ткасни едпобојтти или мелирани, се плаќа основен 
данок па промет на производи по стапка од 112%. 

Забелешка 
1 Даночен обврзник е организацијата на здру-

жен Т Р У Д од член 13 на ОВОЈ закон, а за производите 
што граѓаните и другите к р а ј н и потрошувачи ги вне-
суваат во Југославија , даночни обврзници се тие 
граѓани, односно другите к р а ј н и потрошувачи 

2 Даночна основица за производите од овој тар. 
6ooi е продажната цена во ко ја не е засметан дано-
кот на промет, а за производите што граѓаните и 
другите кра јни потрошувачи ги внесуваат во Југо-
славија даночна основица е вредноста на произво-
дите пресметана според царинските прописи, со в к -
лучена царина и други давачки наплатени при уво-
зот и сето зголемено г)а 40% , 

3 На прометот на производи од точка 1 на овој 
тап бпој освен па прометот на прашоци и пасти за 
заби лосиони за уста, беби-млеко, беби-масло, пен-

течности за капење, шампони за коса, дезодо-
ранси депилатори, средства против потење, сол за 
капење сол за нега на нозе, средства против мозоли, 
тоалетен вазелин и тоалетен глицерин, и на проме-
тот На производи од точка 2 на овој тар број — к а ј 
кои вредноста на увеозните суровини и материјали 
учествува со 50% и повеќе од 50% во продажната 
цена во која не е засметан данокот на промет па про-
изводи — се плаќа основен данок на промет на про-
изводи по стапка зголемена за 50% 

Tap број 9 ' 
На прометот на следниве произведи се плаќа ос-

порен данок па промет на производи, и тоа. 
1) по стапка од 37% на прометот' 
- на сите видови производи изработени со по-

веќе од 2% зл .по и други благородни метали, како и 
ич производи изработени од сребро, освен на произ-
води изработени од среброво филигран, па ЧИЈ про-
мет се плаќа данок на промет според тар 6poj 1 од 

оваа тарифа. 
п) по стапка од 56% на предметите изработени од 

n ^ n n v r c m к о ч е т е но (олоргто) ст исто кат коп вред-
носта на увозните суровини и материјали учествува 

со 50% и повеќе од 50% во продажната цена во КОЈ а 
не е засметан данокот на промет на производи, 

3) по стапка од 75% на прометот' 
— на ѕидни часовници и часовници за на маса 

со механизам за отчукување и на рачни џебни ча -
совници чи јашто продажна цена, во КОЈ а ќе е зас-
метан данокот на промет, е поголема од 3.500 динари 
по часовник, 

— на мотори за бродови и чамци со Јачина по- v  
голема од 18 КС, ( 

— украсни стокиј 
4) по стапка од 50% на прометот: 
— на кибрит, 
5) по стапка од 93% н а прометот на природни 

бесценети камења и природен бисер и предмети из -
работени со тие камења и бисер, 

6) по стапка од 134% на прометот на сурово, п р -
жено ,и мелено к а ф е и на екстракт на кафето. 

З аб ел ешка : 
1 Даночен обврзник е организацијата на здру-

ж е н труд од член 13 на ОВОЈ закон, а за производите 
што граѓаните и другите к р а ј н и потрошувачи ги вне-
суваат во Југославија — даночни обврзници се тие 
граѓани, односно другите к р а ј н и потрошувачи. 

2. Даночна основица за производите од ОВОЈ тар. 
број е+продажната цена во КОЈ а не е засмета^ дано-
кот на промет, а за производите што граѓаните и 
другите краЈни потрошувачи ги внесуваат во Југо-
славија , даночна основица е вредноста на произво-
дот пресметана според царинските прописи, со в к л у -
чена царина и други давачки наплатени при увозот 
и сето зголемено за 40%. 

3. Под украсни стоки се подразбираат производи 
од разни материјали (метали, пластични материјали, 
морска пена, килибар, стакло и д р ) , што с л у ж а т за 
личен у к р а с крстење, брошеви, гривни, обетки, ѓер-
дапи, копчиња за манжетни, игли и д р ж а ч и за к р а -
вата, шно л и и слично, к а к о и фигури д други украс -
ни предмети за стап или мебел, изработени од порце-
лан, мајолика , теракота, ф а ј а н с и друг керамички 
материјал. 

4 На прометот н а нови или употребувани произ-
води од ОВОЈ т а р 6poj што ќе го извршат граѓани не-
посредно или преку трговски и други организации 
на здружен труд к а к о посредници или преку зана-
етчиски дуќани на самостојни занаетчии, се плаќа 
данок според ОВОЈ тар. брОЈ, па и кога ТОЈ данок е 
платен во поранешните прометни фази . 

T a p број 10 
На прометот н а следниве производи се плаќа ос-

новен данок на промет на производи по стапка од 
25%, и тоа на-

1) машини за миење садови, 
2) предмети изработени од брусено кристално 

(оловно) стакло кат кои вредноста на увозните суро-
вини и материјали учествува со помалку од 50% во 
продажната цена во ко ј а не е засметан данокот на 
промет. 

Ако во производите од став 1 на оваа точка 
учеството на увозните суровини и материјали е 50% 
и поголемо од 50%, данокот се плаќа по стапка од 
83% 

Забелешка: 
1. Даночен обврзник е организацијата на здру-

жен труд од член 13 на овој закон, а за производите 
што граѓаните и другите кра јни потрошувачи ги 
сукаат во Југославија — даночни обврзници се тие 
грагани, односно другите кра јни потрошувачи 
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2 Даночна основица за производите од овој тар 
број е продажната цена во коза не е засметан дано-
кот на промет, а за производите што граѓаните и 
другите к р а ј н и потрошувачи ги внесуваат во Југо-
славија, даночна основица е вредноста на произво-
дите пресметана според царинските прописи, со в к -
лучена царина II други давачки наплатени при уво-
зот и сето зголемено за 40%. 

Tap. број 11 
На прометот н а следниве производи се плаќа ос-

новен данок на промет н а производи по стапка од 
8%, и тоа: 

1) керамички производи од тар. бр 69 04, 69 05, 
69 06, 69 07, 69 08 и 69 10 од Царинската тарифа, сили-
к а т и тули и тули изработени од електрофилтерски 
пепел; 

2) производи од тар бр 42 02 и 42 05 на Царин-
ската тарифа изработени од кожа, од вештачка ,ко-
ж а или од ска ј ; 

3) градежна столарија; 
4) мебел; 
5) телевизори во црно-бела техника ; 
6) радиоприемници, освен на прометот на стерео 

радиоприемници; 
7) фрижидери ; 
8) машини за перење алишта; 
9) бојлери; 
10) електрични пегли; 
11) електрични шпорети, гасни шпорети и ком-

бинирани шпорети на гас и електрична струја , 
12) правосмукалки; 
13) велосипеди, велосипеди и трицикли со мотор, 

моторни велосипеди чи јашто работна зафатнина на 
моторот не применува 100 cm3 и детски колички (ко-
лички за бебиња); 

14) машини за шиење; 
15) производи од гума, освен производите од гу-

ма на ЧИ-Ј промет се плаќа данок според други тар. 
броеви од оваа т а р и ф а , 

16) штавена к о ж а и производи од кожа, вештач-
ка к о ж а и скај , освен производи на ЧИЈ промет се 
плаќа данок според други тар броеви од оваа тари-
ф а или за кои е воведено даночно ослободување, 

17) тоалетен сапун, сапун за бричење, медицин-
ски сапун, пасти и прашоци за заби, лосиони за уста, 
пудра, кремови, беби-масло, беби-млеко и пенливи 
течности за капење на деца и шампони за Koia; 

18) чоколада и други преработки за храна што 
содржат какао, од тар број 18 06 на Царинската та-
р и ф а ; 

19) лекови; 
20) украсен камен, мермер и , гранит и производи 

од нив што се употребува-ат како градежен матери-
јал. џ 

Забелешка ' 
1 Даночна основица за производите од ОВОЈ тар. 

број е продажната цена во која не е засметан дано-
кот на промет на производи 

2 Корисникот ча општествени средства КОЈ вр-
ши промет на моторни возила од точка 13 на oвој  
тар број е даночен обврзник КОЈ е должен да засме -

тућа данок и да го уплатува на соодветна сметка 
според местото на деловната единица од коза е про-
дадено возилото. 

3. К а к о к р а ј н и п о т р о ш у в а ч и на производите од 
точка 18 на ОВОЈ т ар број се сметаат и угостителски-
те организации на здружен труд и угостителските 
единици на ^ у г о с т и т е л с к и организации 

Даночен обврзник за производите од точка 18 на 
ОВОЈ тар 6poj е организацијата на здружен труд ко-
ја тие производи им ги продава на угостителските 
организации на здружен труд, на угостителските 
едшгици на ^ у г о с т и т е л с к и организации и на други 
KpajiHH потрошувачи. 

4 З а производите од точка 19 на овој тар број 
даночен обврзник еЈ продавачот што тие производи 
им ги продава на здравствените домови и на другите 
здравствени организации на здружен труд (освои 
аптеките) или на други к р а ј н и потрошувачи 

Даночна основица за производите од точка 19 на 
ОВОЈ тар БРОЈ е цената според кота производителот, 
односно продавачот ги продава на големо лековите 

К а к о лекови во смисла на точка 19 од OBOI тар 
6poj се сметаат: лековите што се употребуваат во 
онаа форма во КОЈ а производителот ги пушта во 
промет — готови лекови, лековити супстанции од 
растително, животинско и хемиско потекло (дроги и 
фармацевтски хемикалии) од кои во аптека се изра-
ботуваат лекови според лекарски рецепт или според 
одредбите на Југословенската фармакопеја , односно 
според други сојузни прописи, завоен материјал и 
средства за шиење на рани, други средства што со 
посебни прописи со определени како лепени, гумени 
чорапи, пластични завси за вени и појаси за рев?/та 
од чиста рунска волна. 

Не се плаќа основен данок на промет на произ-
води, и тоа на прометот на готови биолошки произ-
води, како што се серуми, вакцини, бакторискрЈ про-
изводи што служат за профилактички , дијагностич-
ки и тераписки цели, крв и нејзини производи, про-
изводи за замена на крвта и нивни дериччти и сл , 
на прометот на редестилирана вода во амиули леко-
ви направени по рецепт во аптеки и магистрални пе-
кови, диететски препарати и ветеринарски лекови и 
на прометот на ортопедски прибор шглаглч-з ча 
слух, вештачки екстремитети И прибор за ф и г у р и 

Tap број 12 
1 На прометот на ткаенини и други текстилни 

производи, освен на оние на ЧИЈ промет е говедоно 
ослободување од плаќање данок на промет на про-
изводи, се плаќа основен данок на промет на произ-
води по стапка од 3% 

4 
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545. 

Врз основа на член 166 од Законот за општона-
родната одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/82), С О Ј У З И О Т извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ОСНОВИ НА О Р Г А Н И З И Р А -
ЊЕТО' ОПРЕМУВАЊЕТО И ОСПОСОБУВАЊЕТО 
НА ЕДИНИЦИТЕ, ШТАБОВИТЕ И ДРУГИТЕ ОР-
ГАНИ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА И ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПА-

СУВАНА 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдуваат единствените ос-

нови на организирањето, опремувањето и оспосо-
бувањето на единиците, штабовите и другите орга-
ни на цивилната заштита, како и спроведувањето 
на мерките за заштита и спасување во мир и во 
војна 

Член 2 
Единиците на цивилната заштита се организи-

раат за заштита и спасување на луѓе и на матери-
јални и други блага од воени разорувања, од еле-
ментарни и други несреќи и од други опасности во 
мир и во војна 

Единиците на цивилната заштита се организи-
раат како единици на цивилната заштита од општа 
намена и како специјализирани единици на цивил-
ната заштита. 

Единиците на цивилната заштита од општа на-
мена се организираат како одделенија и водови во 
поголемите станбени и деловни згради јавни, објек-
ти, училишта, индустриски погони, месни заедници 
и основни организации на здружен труд 

Специјализираните единици на цивилната заш-
тита се организираат во општината и градот, а мо-
жат да се организираат и во месните заедници и ор-
ганизациите на здружен труд п во други организа-
ции и заедници и тоа како единици за РХБ зашти-
та единици за с п а с у ^ " 2 од^ урнатини, единици 
за спасување на вод" противпожарни единици, 
единици за заштита и спасување од експлозии едини-
ци за прва медицинска помош, единици за заштита и 
спасување на животни и намирници од животинско 
потекло единици за заштита и спасување на расти-
телни производи единици за санација на терени 
и др 

Специјализираните единици на цивилната заш-
тина по правило, се организираат како одделенија, 
водови, чети и одреди 

Одред на цивилната заштита се организира по 
потреба и може да биде составен од различни видо-
ви специјализирани единици на цивилната заштита 

Член 3 
Специјализираните единици на цивилната заш-

тита по правило се организираат од работниците и 
мзтеријално-техничките средства и другата опрема 
на организациите на здружен труд што во мир се 
занимаваат со ,заштита и спасување, односно што во 
целост се вклучуваат во акции за заштита и спа-
сување според плановите на надлежните штабови 
на цивилната заштита 

Во единицата од став 1 на овој член можат да 
се вклучат и други припадници на цивилната заш-
тита што не се работници на организациите на здру-
жен труд кои во мир се занимаваат со заштита и 
спасување 

Член 4 
Противпожарните единици во општествено-по-

ттитичките заедници организациите на здружен 
трут месните зае,дници и во др 7гите органи и ор-
ганизации претставуваат основа за организирање 
на противпожарни единици на цивилната заштита. 

Член 5 
Единиците, екипите и другите форми на орга-

низирање што ги формираат општествените органи-
зации се вклучуваат во акции за заштита и спасу-
вање според плановите на надлежните штабови на 
цивилната заштита. 

Член б 
Штабови на цивилната заштита се организираат 

во општествено-политичките заедници, месните за-
едници, населените места, основните и други орга-
низации Јна здружен труд, работните заедници и са-
моуправните организации така што, заради раководе-
ње со акциите за заштита и спасување и заради насо-
чување на подготовките за заштита ш спасување, да 
вршат работи што се однесуваат особено на: утв-р-
дување на органи за ниската структура на единиците, 
штабовите и другите органи на цивилна заштита, 
изработка на планови за употреба на цивилната за-
штита, изработка на планови за употреба на цивил-
ната заштита за отстранување на последиците од 
елементарни и други несреќи и други опасности во 
мир и во војна, обучување и оспособување на еди-
ниците, штабовите и другите органи на цивилната 
заштита и на работните луѓе и граѓаните. 

Член 7 
Во месните заедници, во основните организации 

на здружен труд и во други самоуправни организа-
ции и заедници, во станбените згради, школските 
установи и деловните згради во кои не се организи-
ра штаб на цивилната заштита се именуваат пове-
реници за цивилна заштита и нивни заменици. 

Член 8 
За припадниците на единиците, штабовите и на 

другите органи на цивилната заштита се води еви-
денција. 

На лицата распоредени во единиците и штабо-
вите на цивилната заштита им се издава лична 
карта за персоналот на цивилната заштита, која 
мора да биде во согласност со дополнителниот про-
токол од Женевската конвенција од 12 август 1949 
година за заштита на жртвите од меѓународни воо-
ружени судири (Протокол I). 

Член 9 
Единиците, штабовите и другите органи на ци-

вилната заштита се снабдуваат со материјално-тех-
нички средства и со друга опрема на соодветни ор-
ганизации на здружен труд, со средства и опрема 
во сопственост на граѓани и со специфични сред-
ства и опрема. 

Член 10 
Специфичните материјално-технички средства 

и другата опрема предвидена со плановите за опре-
мување на единиците, штабовите и другите органи 
на цивилната заштита се обезбедуваат преку соод-
ветни органи и организации надлежни за производ-
ство и промет. 

Член 11 
Заради вршење на задачите за заштита и спа-

сување во војна, во вонредни о-колности и при еле-
ментарни и други несреќи и опасности во мир и во 
војна се врши обучување на припадниците на еди-
ниците, штабовите и другите органи на цивилната 
заштита и на органите и организациите што учест-
вуваат во заштитата и спасувањето 

Обучувањето на лицата, единиците и органите 
од став 1 на ОВОЈ член се спроведува по пат на ос-
новна и дополнителна обука, како и по пат на прак-
тични вежби и увежбување 

Обучувањето од став 5 на ОВОЈ член се спрове-
дува РО согласност со единствените основи на пла-
новите и програмите, што се утврдуваат во соглас-
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ност со договор склучен меѓу Сојузниот секретари-
јат за народна одбрана и надлежните органи на ре-
публиките и автономните покраини. 

Член 12 
Обучувањето и оспособувањето го спроведуваат 

штабовите на цивилната заштита, старешините на 
соодветните единици на цивилната заштита, пове-
рениците за цивилна заштита, органите за ,народ-
на одбрана на општествено-политичките заедници, 
центрите за обука во општествено ипо л итичките заед-
ници, работничките и народните универзитети, оп-
штествените организации и надлежните органи во 
организациите на здружен труд и во месните заед-
ници, како и други органи и организации. 

Член 13 
З а изработка и обезбедување на стручна лите-

ратура, наставни филмови и други материјални 
средства за спроведување на обуката можат да се 
формираат комисии и стручни групи од претстав-
ници на надлежни републички, покраински и СОЈ уз-
ир! органи и организации. 

Ч л е н 14 
Заради обезбедување превентивна и непосредна 

заштита на луѓето и на материјалните и други бла-
га од воени разорувања, елементарни и други нес-
реќи и други опасности во мир и во војна се спро-
ведуваат мерки за заштита и спасување. 

Ч л е н 15 
Според процената на загрозеноста на територи-

јата од воени дејства и други опасности, општест-
вено-политичките заедници, месните заедници, ор-
ганизациите на здружен труд и други организации 
и заедници планираат изградба на засолништа и 
заклони и засолнување на населението. 

Член 16 
Засолништата се градат како куќни засолништа 

и како засолништа за станбен блок, организација 
на здружен ' труд или друга организација . 

Засолништата, по правило, се градат к а к о дво-
наменски објекти. 

За вршење на стопански и други дејности за 
време на војна што се од посебно значење за оп-
штонародната одбрана и за засолнување на мате-
ријални блага можат да се градат и други видови 
заштитни објекти 

Член 17 
Заклони и засолништа за дополнителна зашти-

та, по правило, се изградуваат во периодот на непо-
средна воена опасност и во војна, со тоа што за вре-
ме на мир за нивната изградба се планира локација 
работна сила. материјални средства и механизација 
за изведување на работите 

Член 18 
З а с о л н у в а н и о т простор за засолнување на на-

селението се определува, и тоа ' за семејни засолни-
шта — за потребниот 6poj членови на домаќинството, 
а на јмалку за три лица, за куќни засолништа и за 
засолништа за станбен блок на 50 м2 развиена бруто 
градежна површина на зградата — едно засолну-
в а н а место; за јавни засолништа — за проценетиот 
број жители што не е обезбеден со засолништа или 
може да се затекне на јавно место, за организација 
на здружен труд или друга организација — за две 
третини од планираниот 6poj работници во најголе-
мата смена (во војна) 

Бројот па местата во заклоните и рововските 
засолништа се планира според бројот на жителите 
за кои не е обезбедена заштита во засолџиштата 

Ч л е н 19 
Засолништата и другите заштитни објекти се 

одржуваат во исправна ссо^ојба и мора да се под-
готват за употреба најдоцна во текот на 24 часа од 
моментот на настапувањето на непосредна воена 
опасност. 

Ч л е н 20 
За време на престојот во засолништата се орга-

низира одржување на редот, снабдување, прва ме-
дицинска помош, мерки за хигиенска заштита, Р Х Б 
заштита од пожари и др.1 

Член 21 
З а планирање и спроведување на мерките за 

евакуација надлежните органи се должни навреме-
но да обезбедат сместување, здравствена заштита и 
исхрана на евакуираното население 

Член 22 
Евакуација на материјалните и други блага 

спроведуваат надлежните организации на здружен 
труд и органите и организациите според своите пла-
нови за одбрана. 

Член 2^ 
З а спроведување заштита и спасување од урна-

тини се оспособуваат работните луѓе и граѓаните, 
градежните, рударските, патните, транспортните, 
комуналните и други организации на здружен труд, 
противпожарните единици и друштва и други слу-
ж б и што располагаат со соодветни средства, опрема 
и кадри. 

Член 24 
Работните луѓе и граѓаните се должни за откри-

ените неексплодирани у бој ни средства да го извес-
тат најблискиот орган надлежен за внатрешни ра -
боти или за народна одбрана, одосно најблискиот 
штаб на цивилната заштита или штабот односно 
командата на територијалната одбрана и ЈНА и со не-
кој видлив знак да го обележат местото на кое се 
наоѓа ^ е к с п л о д и р а н о т о у бој но средство или да ста-
ват чувар додека не пристигнат надлежните органи 

Член 25 
Дезактивирање и уништување на неексплодира-

ни убојни средства можат да вршат само стручни 
лица што за тие работи ќе ги овластат надлежните 
републички односно покраински органи, соодветни 
специјализирани единици на цивилната заштита, 
како и соодветни единици и екипи на вооружените 
сили на С Ф Р Ј 

Член 26 
Во заштитата и спасувањето од поплави се дол-

ж н и да учествуваат работните луѓе и грч раните, 
организациите на з д р у ж е н труд, месните -тти 
и други организации и заедници, штабовите и еди-
ниците на цивилната заштита и др 

Член 27 
Заштитата и спасувањето од поплави се спрове^ 

дува според планот на штабовите па цивилната за-
штита, со непосредна соработка со соодветните ор-
гани и организации од областа на водостопанството 
и комуналните дејности 

Член 28 
Заштитата и спасувањето од пожари се органа-

зифа и спроведува во рамките на v станбените и 
лорттите згради, организациите на здружен труд, ме-
сните заедници, општествено -политичките заедници 
и други организации и заедници. 
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Во заштитата и спасувањето од пожари се дол-
ж н и да учествуваат работните луѓе и граѓаните, ор-
ганизациите на здружен труд, професионалните и 
доброволните противпожарни единици и противпо-
ж а р н и друштва, штабовите и единиците на цивил-
ната заштита, како и други органи и организации. 

Член 29 

Во давањет,о прва медицинска помош на повре-
дени и заболен^! се должни да учествуваат р :ботни-
те луѓе и граѓаните, припадниците на цивилната з а -
штита, организациите на здружен труд и о областа 
на здрагхтвото и социјалната заштита, аргпзтгт?гции-
па Црвениот крст и други органи и организации 

Член 30 
Во заштитата и спасувањето на животни и на-

мирници од животинско потекло и на растенија и 
'растителни произведи се должни да учествуваат ве-
терштапсгите организации одгледуваните и имате-
лите па добиток, земјоделските производители, соо-
дветните земјо,делски организации и други органи 
и организации, како и семејствата и домаќинствата. 

Член 31 
За заштита и спасување на животни и намир-

ници од жиготипско потекло и на р а с т е н и е и рас-
ти те чии производи првенствено се користат матери-
ја лхто-тсхничките средства и опремата на земјодел-
еците и други организации на здружен труд, на ве -
те рибарските установи, на индивидуалните земјо-
делски производители и на имателите на животни. 

Федеративна Република Југославија (во натамош-
ниот текст. СФРЈ) и да развиваат и умножуваат 
аерофотоспимки и се пропишуваат постапката за 
издавање одобренија за снимање од воздух и за об-
ј авување на аефофотоснимки и постапката за изда-
вање согласност односно1 одобрение за потребите на 
премерот и истражувањата на земјиштето на делови 
од територијата ila СФРЈ . 

Член ^ 
Снимање од воздух на територијата на С Ф Р Ј за 

потребите на премерот на земјиштето, на истражу-
вањата и просторното уредување и за други потреби' 
на стопанството и науката и развивање и умножу-
вање на аерофотоснимки, п о к р а ј соодветните уста-
нови на вооружените сили на СФРЈ , можат да 
вршат основните и други организации на здружен 
труд и самоуправните организации и заедници осно-
вани за в р ш е њ е п р е м е р ' н а земјиштето или истра-
ж у в а њ е на површинскиот слој и на земјината кора 
и органите на општествено-политичките заедници 
надлежни за геодетски и геолошки работи. 

Основните и други организации на здружен 
труд, самоуправните организации и заедници што 
се занимаваат со информативна, публицистичка или 

-пропагандна дејност или со воздушна пловидба и 
органите на општествено-политичките заедници 
надлежни за контрола и регулирање на сообраќајот, 
можат да в р ш а т снимање од воздух на територијата 
на С Ф Р Ј и да развиваат и умножуваат аерофото-
снимки за свои потреби. 

Ч л е н 3 
Основните и други организации на з д р у ж е н 

труд, самоуправните организации и заедници и ор-
ганите на општествено-политичките заедници од 
член 2 на оваа уредба, м о ж а т да вршат снимање од 
воздух и да развиваат и умножуваат аерофотосним-
к и само по претходно прибавено одобрение. 

Член 4 
Барањето за издавање одобрение за снимање од 

воздух на територијата на С Ф Р Ј содржи: 
1) фирма односно назив или име и адреса на 

подносителот на барањето; 
2) точно означени подрачја или поединечни об-

јекти што ќе се снимаат од воздух (ако со текстот 
не може точно да се дефинира подрачјето односно 
објектот, се прилага соодветна карта на КОЈ а тоа 
подрачје или објект е означен); 

3) податоци за тоа за чии и к а к в и потреби ќе 
се врши снимање од воздух; 

4) податоци за видот, размерот и времето на 
снимањето; 

5) фирма односно назив на организацијата на 
здружен труд, самоуправната организација или 
заедница односно органот на општествено-политич-
ката заедница што ќе врши снимање односно раз -
вивање на аерофотоснимки; 

6) податоци за тоа ко ја организација на здружен 
труд, самоуправна организација или заедница од-
носно орган на општествено-политичка заедница ќе 
ги чула асрофотоснимките. 

Кои барањето од став 1 на овој член се прилага ' 
и мислење од надлежниот републички односно пок-
раински орган на чи ја територија се има намера да 
се врши снимање од воздух. 

За снимање од воздух на одделни енергетски 
или итт/Јустригки објекти, кон барањето од став 1 
на ОПОЈ член се при лата и мислење од организација-
та или органот што ги користат тие објекти. 

Член 5 
Барањето за издавање одобрение за објавување 

на асрофотоснимки на територијата на С Ф Р Ј 
содржи: 
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1) фирма односно назив или име и адреса на 
подносителот на барањето, 

2) цел поради коза ќ е се објават аерофотосним-
ките и начин на КОЈ се има намера тоа да се стори 

Кон барање,то од став 1 на ОВОЈ член се прилага 
мислење од надлежниот републички односно пок-
раински орган на чи ја територија се извршени сни-
мањата и аерофотоснимките што се има намера да 
се објават или соодветна скица или карта со точно 
означени подрачја на кои се однесуваат тие аеро-
фотоснимки. 

Барањето од став 1 на ,овој член може да се 
поднесе и во рамките на барањето за издавање одоб-
рение за снимање од воздух. 

Ч л е н 6 ' 
Барањето за издавање одобрение за снимање од 

воздух на територијата на С Ф Р Ј на странски ф и -
зички и правни лица содржи. 

1) име или фирма и адреса на подносителот на 
барањето, 

2) точно означени подрачја или објекти што ќе 
се снимаат од воздух (ако со текстот не може точно 
да се дефинира подрачјето или објектот, се прилага 
карта или скица на ко ја тоа подрачје или објект е 
точно означено); 

3) податоци за тоа за чии и к а к в и потреби ќ е 
се врши снимање од воздух; 

4) податоци за видот и времето на снимањето; 
5) фирма односно назив и адреса на организа-

цијата или име и адреса на лицето што ќе врши 
развивање и изработка н а аерофотоснимките во 
С Ф Р Ј ; 

6) обврска за подносителот на барањето 'дека 
пред употребата аерофотоснимКите ќе ги достави на 
преглед до Сбјузниот секретаријат за народна 
одбрана. 

' Ч л е н 7 
Барањето за издавање одобрение за снимање од 

воздух (член 4) и барањето за издавање одобрение 
за објавување на аерофотоснимки (член 5) се под-
несуваат до Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана или до, воениот старешина што ќе го ов-
ласти сојузниот секретар за народна одбрана. 

Барањето за издавање одобрение за снимање од 
воздух на територијата на СФРЈ на странски ф и -
зички и правни лица (член 6) се поднесува до 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 8 
Со актот со ко ј се одобрува снимање од воздух 

на територијата на С Ф Р Ј се утврдува обврска за 
странското физичко или правно лице во поглед на 
снимањето, употребата и објавувањето на аерофо-
тосиимките, во согласност со интресите на општо-
народната одбрана и безбедноста на земјата 

Член 9 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана од-

носно воениот старешина што ќе го овласти со јуз-
ниот секретар за народна одбрана е должен по 
поднесеното барање од член 4 па оваа уредба да 
донесе соодветен акт во рок од 15 дена од денот на 
приемот на тоа барање и за тоа да ги извести под-
носителот на барањето, над нежниот републички 
е топено покраински орган и сојузниот орган на у л -
о г а т а надлежен за работи на контрола на летањето 

Член 10 
ПРЊ^Го за премер и истражувања на зем јиш-

т- го гго тнт^ на Клешти од посебно значење за 
с т р а н а т а па земјата што ги определува сојузниот 

секретар за народна одбрана или воениот стареши- ' 
на што ТОЈ ќе го овласти, како и барањето за изве-
дување работи на премер на земјиштето во гранич-
ниот појас и кра јбрежното море и за изведување 
работи на поврзување со соодветни премери на 
соседните земји, се поднесуваат до Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана или до воениот 
старешина што ќе го овласти сојузниот секретар за 
народна одбрана. 

З а премер и истражувања на земјиштето во 
реоните на објекти од посебно значење за одбраната 
на земјата што ги определил надлежниот орган во 
републиката односно автономната покраина, бара-
њето се поднесува до надлежниот орган во репуб-
ликата односно во автономната покраина. , 

Член 11 
Барањето од член 10 да оваа уредба содржи' 
1) фирма односно назив и адреса на подносите-

лот на барањето, 
2) точно означени подрачја на кои ќе се врши 

премер односно истражувања на земјиштето или 
поврзување со соодветни премери на соседните 
земЈи; 

3) цел на изведувањето на работите и податоци 
за тоа КОЈ И кога ќе ги изведува работите, 

4) податоци за тоа КОЈ ќе ги поседува и користи 
резултатите од премерот односно од истражувањата 
на земјиштето. 

Член 12 
Со денот на влегу.вањето во сила на оваа уред-

ба, престанува на в а ж и Одлуката за снимање од 
воздух, за објавување на аерофотоснимки и за пос-
тапката за издавање одобренија за снимање од 
воздух, за потребите на премерот и истражувањата 
на земјиштето на определени подрачја нз тери " г е -
тата на Југославија („Службен лист на СФРЈ" , 
бр 6/75). 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила осмиот печ од 

денот на објавувањето во „Службен лист па С Ф Р Ј ' . 

Е. п бр 425 
21 јули 19ВЗ година 

Белград 

Сојузен извршен совет % 

Претседател, 
Милка Плакипц, с р 

547. 

Врз основа на член 94 став 3 од Законот за пра-
вата и должностите на сојузните органи во поглед 
на средствата во општествена сопственост што т те 
ги користат („Службен лист на СФРЈ" , бр 56/80), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ВРЕДНОСТА ЕДА 
ТИТЕ И МАТЕРИЈАЛНИТЕ П Г А ^ А , К А К О И ЗА 
ДРУГИ СЛУЧАМ НА П Р И Б А В У В А Њ Е И ОТУЃУВА-
Њ Е НА ПРЕДМЕТИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОП-
СТВЕНОСТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ ВО КОИ НЕ МОРА ДА СЕ ПРИБА^/тгз; А 
МИСЛЕЊЕ ОД СОЈУЗНОТО ЈАВНО ПРАВОБРА-

НИТЕЛСТВО 

Член 1 
Сојузните органи не се должни да го дос^а^ат 

на мислење до Сојузното јавно правобранителство 
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договорот што го склучуваат со други лица во след-
ните случаи 

1) договорот за купопродажба на потрошен ма-
теријал и ситен инвентар, 

2) ако со договорот се прибавува односно се 
пренесува или отуѓува подвижен предмет' чи ја 
вредност е до 100 ООО динари; 

3) договорот за дело и договорот за закуп, ако 
вкупниот надомест односно закупнина според тие 
д говори изнесува до 100 ООО динари, 

4) изнемата на договорот врз основа на кој на -
доместот односно закупнината се плаќа периодично 
и ако се менува само височината на цената во сог-
ласност со прописите за општествена контрола на 
цените i 

Член 2 
Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на 

СОЈУЗНИОТ секретаријат за народна одбрана и на 
сојузните организации во неговиот состав и на Ј у -
гословенската народна армија 

Член 3 
Ораа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Е п бр 429 
14 Јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д -р Мијат ШуковиЅб, с. р. 

548. 

Врз основа на член. 10 став 1 од Законот за пре-
минување на државната граница и за движење во 
грнтичниот појас („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
31/79), СОЈУЗНИОТ совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА OПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧЕН 

ПР'ЕМИН ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПОМОРСКИ СООБ-
Р А Ќ А Ј 

1 За преминување на државната граница се оп-
ределува Примоштен како сезонски граничен пре-
мии за меѓународен поморски сообраќај 

2 Граничниот премин од точка 1 на ова реше-
ние ќе работи од 5 август до 31 октомври 1983 годи-
на 

3 Ова решение влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј " 

Е п бр 438 
4 август 198З година 

Белград 

Сојузен изгршен совет 
IV 

Потпретседател 
д -р Мијат Шумовиќ, с. р. 

549. 

Врз основа на член 37 од Законот за заштита на 
растенијата од болести и штетници што ја загрозу-
ваат целата земја („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
74/82), Сојуз-ниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА О Р Г А Н И З А Ц И И Т Е ' НА З Д Р У Ж Е Н Т Р У Д ШТО 
ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ З А ИСПИТУВА-
Њ Е НА Б И О Л О Ш К И Т Е СВОЈСТВА Н А СРЕД-
СТВАТА З А З А Ш Т И Т А НА РАСТЕНИЈАТА - ШТО 
СЕ П Р О И З В Е Д Е Н И - О Д НОВИ А К Т И В Н И МАТЕ-

Р И И 

З а испитување на биолошките својства на 
средствата за заштита на растенијата произведеш! 
од нови активни материи се овластени следните ор-
ганизации таа з д р у ж е н труд, и тоа: 

а) во земјоделството: 
1) Кметиј ски институт С л овени j е, ЈБубљана; 
2) Институт за заштиту биља факултета пољо-

привредних знаности, Загреб; 
3) Институт за заштиту биља, Белград; 
4) Институт за заштиту биља и п р е х р а м б е н и 

производ а Пољопривредног факултета , Земун; 
5) Институт за запгшту биља Пољопривредног 

факултета , Сараево; 
б) Институт з а заштиту биља Пољопривредног 

факултета , Нови Сад; 
7) Институт за заштиту биља Пољолривредно-

-прехрамбеног факултета , Осиек; 
8) Институт за заштита на растенијата на Зем-

јоделскиот факултет , Скопје, 
9) Завод за пестициде ИНЕП-а , Земун; 
10) Биотехнички факултет , Катедра за ф и т о ф а р -

мациЈу, ЈБубљана; 
11) Институт за тутун, Прилеп, за испитување на 

средствата за заштита на растенијата што се приме-
нуваа на тутунот, 

12) Институт за ориз, Кочани, з а испитување на 
средствата за заштита на растенијата што се приме-
нуваат на оризот, 

13) Институт за воћарство, Чанак, за испитување 
на средствата за заштита н а растенијата што се при-
менуваат во овоштарството; 

14) Институт за повртарство, Смедеревска Па-
ланка, за испитување на средствата за заштита на 
растенијата што се применуваат во градинарството; 

15) Институт за кукуруз, Земун Поле, за испиту-
вање на средствата за заштита на растенијата што 
се применуваат на пченката; 

16) КметиЈ ски завод, Марибор; 
17) Институт за пољопривредна и стр а ж и в а ња ; 

Титоград, 
18) Институт за јадранске културе, Сплит, за ис-

питување на средствата за заштита на растенијата 
што се применуваат на маслинките и агрумите, 

19) Станица за Јадранска културе, Дубровник, за 
испитзгвање на средствата за заштита на растенијата 
што се применуваат на ма с л инките и агрумите, 



Петок, 12 август 1983 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ Н А С Ф Р Ј Б р о ј 43 - Страна 1259 

20) Институт за хмељ арство, Ж а л е ц , за испиту-
вање на средствата за заштита на растенијата што 
се применуваат на хмељот, 

21) Институт за дуван, Белград, за испитување 
на средствата за заштита на растенијата што се при-
менуваат на тутунот; 

22) Дувански институт, Загреб, за испитување на 
средствата з а заштита на растенијата што се приме-
нуваат на тутунот, 

б) во шумарството: 
23) Институт за шумарство и дрвну индустриЈу, 

Белград , 
24) Институт за шумарство и дрвету индустриЈу, 

ЈБубљана; 
25) Шумарски факултет , Сараево; 
26) Шумарски факултет, Загреб, за испитување 

на средствата за заштита што се применуваат во ш у -
марството (освен хербициди); 

27) Институт за шумарство „Јастребарско", Ј а с -
требарско, за испитување на средствата за заштита 
што се применуваат во шумарството (освен херби-
циди) 

в) само на биолошки препарати: 
28) Пастеров завод, Нови Сад. 

Bp. 4488/1 ' 
27 јули 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
дчр Милорад Станоевиќ, с р 

550. 

Врз основа (на член 32 став 4 од Законот за з а ш -
тита на растенијата од болести и штетници што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на С Ф Р Ј " , 
бр 74/82), С О Ј У З Н И О Т комитет за земјоделство обја-
вува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА З Д Р У Ж Е Н ТРУД Ш Т О 
ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ З А ИСПИТУВАЊЕ 
НА ФИЗИЧКИТЕ, ХЕМИСКИТЕ И Б И О Л О Ш К И Т Е 

СВОЈСТВА НА СРЕДСТВАТА З А З А Ш Т И Т А НА 
РАСТЕНИЈАТА 

1 З а испитување на физичките, хемиските и 
биолошките својства на средствата за заштита на р а -
стенијата се овластени следните организации на 
здружен труд, и тоа ' 

1) КметиЈСки институт Словенец е Љубљана , 

2) Институт за заштиту биља факултета нољо-
привредне знаности, Загреб 

3) Институт за заштиту биља, Белград, 

4) Институт за заштиту биља и прехрамбени.^ 
произзода Пољопривредног факултета , Земуп, 

5) Институт за заштиту биља Пољопривредног 
факултета , Нови Сад, 

6) Завод за пестициде ИНЕП-а, Земун. 
2 З а испитуваше само на биолошките својства 

на средствата за заштита на растенијата, покрај ор-
ганизациите на здружен труд од точка 1 на ОВОЈ 

список, се овластени, и тоа. 

а) во земјоделството: 
1) Институт за заштиту биља Пољопривредно-

нпрехрамбеног факултета , Осиек, за сите биолошки 
испитувања на средствата за заштита на растенија-
та , 

2) Институт за заштиту биља Пољопривредног 
факултета , Сараево, за сите биолошки испитувања 
на средствата за заштита на растенијата , 

3) Институт за заштита на растенијата на Зем-
јоделскиот факултет , Скопје, за сите биолошки ис-
питувања на средствата за заштита на растенијата; 

4) Институт за хмељарство, Жален , за испитува-
ње на средствата за заштита на растенијата што се 
применуваат на хмел^от; 

5) Институт за тутун — Прилеп, за испитување 
на средствата на заштита на растенијата што се при-
менуваат на тутунот, 

б) Институт за ориз, Кочани, за испитување на 
средствата за заштита на растенијата што се п р и м е -
нуваат на оризот; 

5) Институт за тадранске културе, Сплит, за ис-
питување на средствата за заштита на растенијата 
што се применуваат на ма сл инките, 

8) Институт за пољопривредна изстрзживања 
Титоград, за испитување на средствата што се при-
менуваат на маслинките и агрумите, 

6) во шумарството: 
9) Шумарски факултет , Загреб, за испитување 

на средствата за заштита на растенијата што се при-
менуваат во шумарството (освен хербчциди), 

10) Шумарски факултет , Сараево, за испитува-
њ е на средствата за заштита на растенијата што с? 
применуваат во шумарството, 

11) ,Институт за шумарство и дрену индустрии, 
Белград, за испитување на средствата за заштита на 
растенијата што се применуваат во шумарството, 

12) Институт за шумарство „Јастребарско", Јас -
требарско, за испитување на средствата за заштита 
на растенијата што се применуваат во шумарството 
(освен хербициди), 

в) само на биолошки препарати: 

13) Пастеров завод, Нови Сад 

Бр 4197/1 
20 јули 198^ година 

Белград 

Претседател 
на С О Ј У З Н И О Т комитет за 

земјоделство, 
д -р Милорад Станоевиќ, с р. 

4 
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551. 

Врз основа на член 56 ст 1 до 4, член 53 став 
3 и член 60 од Законот за стандардизацијата („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр 38/77 и 11/80) директорот 

" на СОЈУЗНИОТ завод за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
З А З А Д О Л Ж И Т Е Л Н А Ж О М О Л О Г А Ц И Ј А Н А ПНЕВ-
М А Т И Ц В Д З А П А Т Н И Ч К И А В Т О М О Б И Л И И З А 

Н И В Н И Т Е П Р И К О Л К И 

1 На задолжителна хомодотација подлежат но-
вите пневматици за патнички автомобили и за нив-
ните приколки, освен ради Јадните иневматици наме-
нети за брзини поголеми од 210 k m / h и пневматици-
те со дијагонална конструкција наменети за брзини 
поголеми од 200 km/h 

2 Карактеристиките на квалитетот на пневма-
тиците за патнички автомобили и за нивните при-
колки што подлежат на испитување, методите па 
испитување, постапката и начинот на земање мос-
три контролата на сообразноста на сериски произ-
ведените пневматици со хомологиран тип, постапка-
та за задолжителна хомологацида, содржината на 
извештаите за испитувањето заради издавање соо-п-
штенија за хомодотацијата, изгледот на хомолога-
цио-ната ознака и образецот на соопштението за хо -
мологациЈата се дадени во Правилникот бр 30 кон 
Спогодбата за усвојување на еднообразни услови за 
хомодотација и за заемно признавање на хомодота-
ции ата на опремата и деловите на моторни возила 
од 1С58 година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 5/83, 
Додаток „Меѓународни договори и други спогодби"). 

3 Задолжителната хомологација на пневмати-
цтгтз за патнички автомобили и за нивните прикол-
ки според оваа наредба се врши на мостри кои го 
претставуваат типот на пневматиците опфатени со 
оваа наредба 

4 За типот на пневматиците за патничк,и автомо-
били и за нивните приколки K 0 L според извештајот 
за испитувањето на односниот тип, ги исполнува 
пропишаните услови С О Ј У З Н И О Т завод за стандарди-
зација издава соопштение за хомологација. 

5 Контролата на сообразноста на сериски про-
изведените пневматици со хомологиран тип ја врши 
о р онизаиитата на здружен труд овластена за хомо-
л о т и и о г и испитувања на пневматици за патнички " 
ггл^чсЗ^лч и за нивните приколки 

552. 
Врз основа н а член 63 став 4 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ" , бр 38/77 
и 11/80), С О Ј У З Н И О Т завод за стандардизација обја-
вува 

С П И С О К 
ПА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА З Д Р У Ж Е Н ТРУД ОВ-
ЛАСТЕНИ ЗА А Т Е С Т И Р А Њ Е НА Р А Ч Н И И ПРЕ-

В О З Н И А П А Р А Т И З А ГАСНЕЊЕ НА П О Ж А Р 

З а атестирање на рачни и превозни апарати за 
гаснење на п о ж а р во смисла на Наредбата за за -
должително атестирање на рачни и превозни апара-
ти за гаснење на п о ж а р („Службен лист на СФРЈ' ' , 
бр. 16/83) е овластена Работната организација Цен-
тар за стручно образование на противпожарни 
кадри, Загреб, Моша Пијаде 209, со целосна одго-
ворност. 

Б р 50-11550/1 
27 Јули 1983 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
станд ардизаци ј а, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р . 

553. 

Врз основа на точка 16 став 3 од Одлуката за 
утврдување на правото на враќање царина и други 
давачки („Службен лист на СФРЈ" , бр. 25/83), Сове-
тот на гувернерите во спогодба со Службата на оп-
штественото книговодство н а Југославија , донесува 

О Д Л У К А 
З А ОБРАСЦИТЕ НА Б А Р А Њ Е Т О З А ПРЕСМЕТКА 
НА В Р А Ќ А Њ Е Т О Ц А Р И Н А И ДРУГИ Д А В А Ч К И 

1. Организациите на з д р у ж е н труд и другите ор-
ганизации (во натамошниот текст ' организацијата на 
здружен труд), кои ќе остварат девизен прилив со 
извоз на СТОКИ и услуги и ќ е ги исполнат условите 
пропишани со Одлуката за утврдување на правото 
на враќање царина и други давачки, поднесуваат 
барање за остварување на тие права на образецот 
Б а р а њ е за пресметка на враќањето царина и други 
давачки, што е отпечатен кон оваа одлука и прет-
ставува неЈЗ-ин составен дел. 

2 Б а р а њ е за исправка на барањето од точка 1 
на оваа одлука, организацијата на здружен труд 
поднесува на образецот Б а р а њ е за исправка на ба-
рањето за пресметка на враќањето царина и други 
давачки, што е отпечатен кон оваа одлука и прет-
ставува не јзин составен дел. 

3. Народната банка на Југославија ќе издаде 
техничко упатство за пополнување на Барањето за 
пресметка на враќањето царина и други давачки. 

4 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" , а ќе се применува на приливите остварени 
од 21 маЈ 1983 година. 

О. бр 45 
б јуни 1983 година 

Белград 

Го заменува претседателот на Советот 
на гувернерите 

заменик-гузернер 
на Народната банка на Југославија, 

Миодраг В е л е в и ќ , с р. 
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554. 

Врз основа на чл 16, 19 до 25 и член бб став 1 
точка 15 од Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење на 

"народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ" , 
бр 49/76 и 41/81), во согласност со одредбите на 
Одлуката за целите и задачите на заедничката еми-
сиона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1983 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр 77/82) и на Одлуката за оствару-
вање на целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1983 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр 10/83, 30/83 и 31/83), Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 

""'ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНА-

ТА ПОЛИТИКА В(Ј 1983 ГОДИНА 

1 Во Одлуката за мерките за спроведување на 
монета рно-кредитната политика во 1983 година 
С, Службен лист на СФРЈ", бр 11/83, 19/83 и 30/83) 
во точка 15 став 1 во одредбата под 2 зборовите „од 
45 дена" се заменуваат со зборовите „од 30 дена". 

Во став 10 зборовите „од 15 дена" се заменуваат 
со зборовите „од 5 работни дена". ^ 

2 Во точка 20 став 1 зборовите „не може да 
биде поголем од 30%" се заменуваат со зборовите, 
„не може да биде поголем од 37%". 

3 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

О бр 51 
2 август 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на Југославија , 
Радова,н Мандиќ, с. р 

555. 

Врз основа на точка 20 од Одлуката за утврду-
вање на правото на враќање царина и други давач-
ки („Службен лист на СФРЈ" , бр 25/83), Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ПО К О И НАРОДНИТЕ БАЕС-
К И НА Р Е П У Б Л И К И Т Е И НАРОДНИТЕ Б А Н К И 
НА АВТОНОМНИТЕ П О К Р А И Н И ЌЕ ГИ ПРО-
ДОЛЖУВААТ РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊА 
Б А Р А Њ Е ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 

В Р А Ќ А Њ Е ЦАРИНА И ДРУГИ ДАВАЧКИ 

1 Народната банка на републиката, односно 
народната банка на автономната покраина може на 
организацијата на здружен труд и на други органи-
зации и заедници што извезле стоки односно на 
организациите на здружен труд што дале сопствени 
услуги на странски лица (во натамошниот текст ор-
ганизацијата на здружен труд), по нивно барање да 
им го продолжи рокот за поднесување барање за 
остварување на правото на враќање од Одлуката за 
утврдување на правото на враќање царина и други 
давачки . 

1) ако организацијата на здружен труд не мо-
ж е л а во пропишаниот рок да прибави определена 
документација заради остварување на правото на 
враќање царина и други давачки, што ќе го докаже 
со соодветна документација , 

2) ако се во прашање случаи предизвикани со 
виша сила (пожар, поплава, земјотрес и с л ) ; 

3) ако се во прашање причини од кадровска и 
организациона природа, чи ја веродостојност е пот-
крепена со соодветна документација (болест, отсус-
тво и сл) . 

2 Организацијата па здружен труд што извезла 
стоки, односно услуги е должна да поднесе до 
народната банка докази дека организацијата на 
здружен труд за чи ја сметка е извршен извозот на 
стоки, односно услуги п р и ф а ќ а пресметката на 
враќањето царина и други давачки да се изврши во 
рок подолг од пропишаниот рок. 

3. Ако надлежната народна банка утврди дека 
организацијата на здружен труд не ги исполнила 
условите за остварување на правото од Одлуката 
за утврдување на правото на враќање царина и 
други давачки, ќе постапи во согласност со одредби-
те на точка 21 од таа одлука 

4 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
ден од денот На објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

О бр 46 
6 јуни 1983 година 

Белград 
Го заменува претседателот на 

Советот на гувернерите 
заменик-гувернер 

на Народната банка на Југославија , 
Миодраг Вељковиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
З А ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД 
ЧЛЕН 311 СТАВ 1 ТОЧКА 18 НА СТАТУТОТ НА 
САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ЗДРАВСТВО НА ОПШТИНА АДА И НА ЧЛЕН 7 
ОД ОДЛУКАТА ЗА ОСНОЕИЦИТЕ З А ОПРЕДЕ-
Л У В А Њ Е НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ и З А ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБО-
ТЕНИ ВО СТРАНСТВО, ОДНОСНО НА НИВНИТЕ 
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА ОД 16 МАРТ 1983 ГО-
ДИНА, К А К О И НА НИВНАТА СПРОТИВНОСТ 

СО СОЈУЗНИТЕ З А К О Н И 

1 Уставниот суд на Југославија , на седницата 
одржана на 2 декември 19С2 година, по сопствена 
иницијатива донесе решение за поведување постап-
ка за оценување на уставноста и законитоста на 
одредбите на член 311 став 1 точка 18 од Статутот 
на Самоуправната интересна заедница за здравство 
на општина Ада и член 7 од Одлуката за основици-
те за определување на правата од здравственото 
осигурување и придонесите за здравствено осигуру-
вање на лицата вработени во странство и на Соб-
ранието на оваа заедница му е оставена можност 
до 31 јануари 1983 година да ги усогласи своите акти 
со Уставот на С Ф Р Ј и со сојузните закони. 

2 Со оспорената одредба на член 311 став 1 точ-
ка 18 од Статутот е уредено дека основина на по-
себниот придонес за југословенските држав јани 
вработени к а ј југословенски претставништва, како и 
за персоналот натоварен на бродови додека бродот 
се наоѓа во странство, е нето износот на личниот до-
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ход во валутата во коза се прима и личниот доход 
(,,Службен лист на општина Ада" бр. 12/81). 

Со оспорената одлука е пропишано Југословен-
ските држав јани вработени к а ј меѓународни и други 
организации во странство односно каЈ странски ра -
ботодавци да плаќаат придонес за здравствено 
осигурување во конвертибилна валута, освен кога 
плаќањето со определена земЈа се врши по пат на 
клиринг. 

Собранието "^а^Заедницата Ада, на седницата 
одржана на 16 март 1933 година, ги измени оспоре-
ните акти во таа смисла ш т о ' с е додадени зборовите 
„пресметана во динари". 

3 Со одредбите на член 252 став 1 алинеја 2 од 
Уставот на С Ф Р Ј е регулирано дека основата на 
единствениот југословенски пазар ја сочинуваат и 
единствените пари. 

Според одредбата на член 10 од Законот за па -
ричниот систем (,,Службен лист на СФРЈ" , бр 
49/76) во платниот промет меѓу домашни лица сите 
обврски и права и сите работи што гласат на пари 
се изразуваат и се извршуваат во средства на пла -
ќање што гласат на динари 

Забраната на плаќањето и наплатувањето во 
девизи меѓу домашни лица на територијата на 
С Ф Р Ј е регулирана со одредбите на член 77 од З а -
конот за девизното работење и кредитните односи 
со странство („Службен лист на СФРЈ" , бр 23/82 
- пречистен текст). 

4 Според оцената на Судот, ни оспорените акти, 
ни нивните измени и дополненија од 16 март 1983 
година, не се во согласнрст со Уставот на СФРЈ, 
односно спротивни се со наведените закони, зашто 
ни основицата за пресметка ни плаќањето на при-
донесите за здравствено осигурување на југословен-
ските држав јани на привремена работа во странство, 
кои имаат третман на домашни лица, не можат да 
се искажуваат во странска валута туку само во 
динари 

5 Уставниот суд на Југославија , на седницата 
одржана па 15 (уни 1983 година, врз основа на член 
375 став 1 точка 4 и член 385 од Уставот на СФРЈ, 
како и чл ?9 и 32 од Деловникот на Уставниот суд 
на Југославија едногласно донесе 

О д л у к а 

1 Се укинува одредбата на член 311 став 1 точ-
ка 18 од Статутот на Самоуправната интересна заед-
ница за здравство на општина Ада и на член 7 од 
Одлуката за осковиците за определување на почва-
та од здравственото осигурување на лицата врабо-
тени во странство, како и нивните измени и допол-
ненија од 16 март 1983 година 

2 Одлуката на Судот да се објави во „Службен 
лист на СФРЈ" , „Службен лист на САП Воводина" и 
„Службен лист на општина Ада". 

3 Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја 
донесе во следниот состав Воислав Ракиќ, претсе-
дател на Судот, и судиите Б о ж и д а р Булатовиќ, д - р 
Васил Гривчев, д-р^ Стана Гуриќ"Делевиќ, Рамадан 
Враники, д-р Александар Фира, Славго Кухар , 
Владимир Кривиц, Мустафа: Сефо, Ј аким Спировски 
и Милосав Стиовиќ. 

У-број 224/82 
15 јуни 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на Југославија , 
Воислав Ракиќ , с р 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА ПА УСТАВНОСТА МА ОДРЕДБАТА ОД 
ЧЛЕН 7 НА ОДЛУКАТА З А О С Н О В И Ц И ^ 3 \ ОП-
РЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРА-
БОТЕНИ ВО СТРАНСТВО И НА Н Е Ј З И Н А Т А 

СПРОТИВНОСТ СО СОЈУЗНИТЕ З А К О Н И 

1 Уставниот суд на Југославија , на седницата 
одржана на 2 декември 1982 година, по сопствена 
иницијатива донесе решение за поведување постап-
ка за оценување на уставноста и законитоста на од-
редбата од член 7 на Одлуката за основаните за оп-
ределување на правата од здравственото осигурува-
ње и за придонесите за здравствено осигурување па 
лицата вработени во странство („Службен лист па 
општина ^Бачка Паланка" , бр 0/75), што ја донесе 
Собранието на Самоуправната интересна заедница за 
здравство Б а н к а Паланка , и на собранието на оваа 
заедница му е оставена можност до 31 јануари 1983 
година да го усогласи СВОЈОТ акт со Уставот на 
С Ф Р Ј и со сојузните закони 

2 Со оспорената одредба на член 7 од Одлуката 
е уредено југословенските д р ж а в ј а н и па работа ка) 
меѓународни и други организации во странство, 'од-
носно к а ј приватни работодавци, придонесите :п 
здравствено осигурување да ги плаќаат i о конвер-
тибилна валута, освен со земјите со кои плаќањето 
се врши преку клиринг. 

3 Со оглед на тоа дека наведената заедница не 
го усогласи во оставениот рок, во оспорениот акт по 
решението на Судот се стекнаа услови Ја меритерло 
одлучување 

Според одредбата на член 2С2 став 1 алинеја 2 
од Уставот на СФРЈ , основата на единствениот ју -
гословенски пазар, покра ј другото, а испитуваат и 
единствените пари 

Во одредбата на член 10 од Зтхоиот за парич-
ниот систем („Службен лист на СФРЈ" , бр 49/76) е 
регулирано сите обврски и права и сите работи во 
платниот промет МЕЃУ домашни лицл, што гласат на 
пари, да се изразуваат во динари и да се извршуваат 
во средства за плаќање што гласат на динари 

Забраната па плаќањето и наплатувањето во де-
визи меѓу домашни лила на територијата па С Ф Р Ј 
е регулирана со одредбата од член 77 на Законот за 
девизното работење и кредит!.итс односи со стран-
ство ( , С Л У Ж О О Ч лист на С Ф Р Ј " , бр Р , 1 / 8 3 — пречис-
тен текст) ^ 

Судот оцени дека оспорената одлука не е соглас-
на со Уставот на СФРЈ и дека е во спротивност со 
наведените сојузни закови 

4 Уставниот суд на Југославија , врз основа на 
член 375 став 1 точка 4-и член 385 од Уставот на 
СО?РЈ, како и чл 29 и 32 од Деловникот на Уставни-
от суд на Југославија , па седи а р т а одржана на 15 
јуни 1983 година едногласно донесе 

О д л у к а 

1 Се укинува одредбата на член 7 од Одлуката 
за осповтшите за определувања на трагата од здрав-
ственото осигурување и За придонесите з-\ здрав-
ствено осигурување на лицата вработени во стран-
ство 

2 Одлуката на' Судот да се објави во „Службен 
лист на С Ф Р Ј " и во „Службен лист HI Банка Палан-
ка" 

3 Уставниот суд на Југославија оваа Одлука ја 
донесе во следни,от состав Воислав Ракиќ, претседа-
т е л к а Судот, и судиите-д-р Стана Ѓукик-Делевиќ, д -р 
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Васил Гривчев, Рамадан Брани!ш, д - р Александар 
Фира, Славко Кукар, Владимир Крпзиц, Б о ^ и д ^ р 
Булатовиќ, Мустафа Сефо, Јаким Спировски и Ми-
лисав Стиовиќ. 

У-број 229/82 
15 јуни 1933 година 

Белград 

Претседате?л 
на Уставниот суд ца 

Југославија , 
Воислав Ракиќ , с р 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

Р“ЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз оснс)ра на член ЗЈ 5 точка о од Уставот па 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат. 

— за особени заслуги па полево на ширењето на 
братството меѓу нашите-народи и народности и во 
создавањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

п о т п о л к о в н и к Младеновиќ Бранка Христивоје, 
Сто!лиќ Стојана Александар, 

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на вооружените сили и за особени успеси во ракот 
Бодењето со единиците на воорз^жените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија , 
во нивното зацврстување и оспособување за одбрана 
на независноста на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

'СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
* ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Ковачевиќ Ѓоке Младен, Остојиќ Тривуна Ла-
зар, Петров Велимира Никола, Поповиќ Велимира 
Драган, ОСТОЈИН Тривуна Лазар, Петров Велимира 
Никола, Поповић Велимира Драган, 

СО ОРДЕН ПА НАРОДНАТА А Р М И Ј А СО 
С Р Е Б Р Е Н А ЅВЕЗДА 

потно л косини* Антић Радивоја Часлав, Васић 
Јована Божидар, Вељковић Јована Драгољуб, 

маз ори* Анђелковић Милана Радован, Богдано-
вић Јове Душан, Божовиќ Велимира В р а т и л а , Де-
спот МилСШР Момчило, Ђорђевић Стојана Душан, 
Филиповић Витомира Момир, Јаковљевић Данила 
Бранислав, Јанковић Светислава Милорад, Кончало-
впћ Симе Слободан, Крстић Божидара Костадин, 
Ку јовић Радована Драган, Миловановић Миливоја 
!Лиле, Наџак А р и ф а Мухарем, Петрински Атанаса 
Јобиф, Стојанчић Димитрија Томислав, Стошић Ра -
томира Слободан, Тот Павла Јоже , Вучетић Мило-
сава Радисав, 

капетани I класа* Антић Радисава Никола, Б р -
борић Мирка Раденко, Дамјановић Слободана Ж а р -
I о, Дондић Војина Петко, Денић Анђелка Мирослав, 
Т, инђић Вукоја Слободан, Т-оођевић Симе Тодор, 
Ђорђевић Миодрага Златан, Ђорђевић Милисава Со-
тир, Георгијев Стојана Дељо, Хопић Хусеини Исмет, 
Јаначковић Вукашина Александар, Ј елић Радивоја 
Крсман, Јовановић Стојадина Душан, Јовановић Ми-
х а ј л а Мирослав, Јовић Ивка Миладин, Костић Пет-
ра Сто јирген, Косовски И л и ј е Димитар, Крсмановић 
Саво Миодраг, Кузмановић Мике Петар, Марјановић 
Злато! a Веселин, Милић Лазара Томислав, Милоје-
вић Ж и в а н а Драгиша, Милутинов Ивана Миодраг, 
Киглпог!!ћ Душана С л о р д а н , Митић Чедомира Н и -
кола, Младеновић Анексе Јован, Настић Прокопија 
Радиша, Николић Грује Милентије, Апачић Јандри је 
Тодор, Пешић Новице Славомир, Петровић Аврама 
Десимир, Поповић !Tapira Стеван, Прибаковић Бо-
ж у р а Миладин, Раденковић Радоње Слободан, Радо-
вић Стевана Радован, Ранчић Душана Будимир, Си-
моновић Бошка Добривоје, Симоновић Бошка До-
бросав, Стефановић Стојана Томислав, Стојановски 
Тра јче Благое, Тамаш Тодора Линцу, Зељковић Во-
јина Драгомир; 

капетани Брбора Мото Иво, Манојловић Реље 
Милош, Станић Светислава Боривоје, Шпанић Осто-
је Владо, Трако Заима Ибрахим, Здравковић Петро-
нија Драгољуб,' 

заставници I класа* Булатовић Данила Благота, 
Цветковић Стојанче Милован, Дукић Миле Тоуро, 
Додерорић Јакова Божидар, Гроздановић Светозара 
Драгутин, Јаношевић Војислава Драган, Јоцић Ве-
лимира В И Д О Ј К О , К а р а ј ловић Стевана Милован, Ла -
зарев Симе Страте, Лазић-Мз^сић Михајла Драгутин, 
Максимовић Ж и в о ј и н а Бранислав, Марић Раде Јо-
ван, Малинковић Владимира Љубомир, Милачић 
Давида Петар Миличевић Матије Зоран, Миловано-
вић Радо јка Војислав, Павићевић Радивоја Божур , 
Павловић Добривоја Б-ожидар, Петровски Кире Или-
ја, Прша Миле Габријел, Ристић Боривоја Станислав, 
Симић Владимира Милорад, 

заставници Анђелковић Љубомира Драгослав, 
Боги^свлћ Добривоја Радослав, Челић Богосава Ран-
ко, Ћирић Душана Цветко, Ћирић Радисава Чедо-
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мир, Ћирић Раке Борисав, Ђорђевић Петра Ж и в о -
мир, Гајић Симе Перо, Илић Косте Милорад, Јанев-
ски Симе Милисав, Ј ашарагић Абид а Вели-ја, Јова1-
новић Радомира Вмдослав, Каличанин Чедомира 
Александар, Кирин Марка Стјепан, Кордић Љубана 
Душан, Марковић Ж и в к а Слободан, Мићовић Воји-
слава Предраг, Мијалковић Драгољуба Божидар , 
Милосављевић Ж и в о ј и н а Петар, Милошевић Мили-
сава Милутин, Мирић Стевана Јовица, Наранчић 
Мане Марко, Николић СТОЈ мена Милко, Новаковић 
Николе Радислав, Петровић Гојка Петар, Ра денков 
Петракије Раденко, Савић Десимира Милутин, Ста-
м е н о в и ћ Станоја Предраг, Стојановић Миливоја 
Ратко, Сувајац Вида Љубо, Усовић Гојка Радомир, 
Здравковић Стојана Ђорђе; 

постари водници I класа- Билбија Недељка Ми-
лан, БуЈић Boj ина Тодор, Драгишић Јована Вука-
шин, Кулашевић Миха јла Живорад , Михајловски 
Димка Живко, Мија јловић Владимира Слободан, 
Митић Миодрага Радован, Николић Душана Драги, 
Ранковић СтаноЈке Ранко, Ристић Милутина Стано-
је, Савићевић Радослава Вукашин, Села Ћела ла Ђ а -
ни, Соколовић Радосава Станимир, Степановић Ми-
лоша Милан, Шапић Томислава Радојко, Тороман 
Бранка Добривој, Трпчевски Владе Божидар, Уро-
шевић Милутина Миленко, Вучковић Игње Никола, 
ВуЈасин Душана Милан; 

воени службеници III класа Б р а ј д и ћ Драгомира 
Гордана, Икић Љубомира Mnpjana , Тимић Ж и в о т е 
Љубинка ; 

воени службеници IV класа : Маринковић Ж а р -
ка Милутин, Стаменковић Петра Јаков ; 

воен службеник V класа* Митровић Васе Олга; 
воен службеник VI класа Обрадовић J анка Дра-

гутин; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

капетан I класа Га јиќ Љубомира Цветко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕ!-! ВЕНЕЦ 

заставник I класа Мириловић Петра ВојР1Слав, 
заставници Петровић Светомира Мирослав, Ву-

јић Тоде Симо, 
граѓански лица на служба во ЈНА- Јовановић 

Драгутина Слободан, Корач Рада Милоје, Марковић 
Драгољуба Миливоје, С т о ј к о в и ћ Светозара Ђорђе, 
Ж и в к о в и ћ Драгутина Петар, 

i — за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постигање 
на исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковници* Мојсиловић Гојка Миладин, Стој-
ковић Апостола Миодраг, 

потполковници Белопавловић Драгољуба Мило-
рад, Чабаркапа Алексе Ново, Давидовић Драгомира 
Богољуб, Ђорђевић Јована Витомир, Ђурашковић 
Милосава Радован, Грковић Богољуба Добривоје, 

Илић Војислава Влада, Костић Војислава Драгољуб, 
Марковић Станислава Југослав, Миха јловић Уроша 
Предраг, Мијанов(ић Тодора Бранко, Милић Радоми-
ра Вељко, Милошевић Војина Радомир, Николић 
Данила Славко, Николоски Крсте Благоја , Петррвпћ 
Никодија Станко, Радовановић Драгомира Никола, 
РистивОјевић Радомира Десимир, Тра јковић Јонча 
Ђорфе, Вучковић Петронија Томислав, Вуковић Дра-
гише Б о ж и д а р , 

Мајори Ђокић Ђорђа Љубоје, Ђорђевић Срећка 
Новица, Џомбић К о ј е Бошко, Галовић Миливоја Ми-
лан, Грабовац Богдана Саво, Игњатовић Милана Љ у -
биша, Крсмановић Ратомира Милен, Лазаревић Ни-
коле Мирослав, Матић Драгољуба Радоје, Манојло-
вић Радосава Милија, Младеновић Ж и в а н а Слобо-
дан, Стевановић Гвоздена Стеван, СтиЈеља Стеве 
Илија , Стошић Донча Добривој, Величковић Алек-
сандра Душан, Вељковић Тихомира Слободан, Пет-
ковић Милорада Момчило, 

капетани I класа Б а р а ћ Косте Милан, Беговић 
Душана Раде, Ћирковић Велимира Миломир, Це ла-
зовић Адама Слободан, Јовићевић Миле Милан, Ми-
лић Градимира Драгиша, Милошевић Димитрија 
Милош, Рабреновић Крсте Видо, Станковић Саве 
Василије, Стојановић Стамена Чедомир, Шиматовић 
Стјепана Владимир, Виденовић Ристе Јован, Видић 
Марка Радован, Златковић Јосипа Славољуб, 

заставници I класа* Беатовић Лазара Иван, Ћ о ј -
башић Милоша Драгољуб, Кузмановић Петра Душан, 
Лазић М и к а и л а Перо, Медвед Ф р а њ е Мартин, Му-
миновић Мухе Мухамед, Паламета Бошка Иван, 
Петровић Милана Ђорђе, Стојановић Милутина Спи-
ро, СТОЈКОВСКИ Б о ж и н а Димитрије, Шујдовић Исаи-
ла Миљко, Тасић Костадина Светислав, Вукадином 
вић Момира Милче, Зековић Х а ј р е М у с л и а , 

заставници Анић Јурице Фрањо, Цветић Слав-
ка Петар* 

воен службеник IV класа Топић Анте Свето; 

С О О Р Д Е Н З А Е С Е К И З А С Л У Г И С О С Р Е Б Р Е Н И 
М Е Ч Е В И 

капетани I класа Аврамовић Николе Јован, К р -
стевски Димитрија Милко, Лазаревић Милутина 
Милен, Мусић Јунуза Рамиз, Ра јчевски Анђелка 
Д р а т , Секулић Светозара Видосав Симовић Мила-
на Мирослав Стефановић Јована Миле, Тасић Вла-
димира Предраг; 

капетан Милојевић Будимира Вукадин, 
потпоручник Атрани Рамадана Емин, 
заставници I класа Апостоловски Величка Иг-

њатије , Га јић Стевана Бошко, Маринчић Кате Ђу-
ро, Марјановић Светислава Ђуро, Миљковић Душа-
на Живко , Петровић Видоја Милан, Симић Драго-
љуба Слободан, Стојановић Ранђела Здравко, 

заставници Аврамовић Душана Никола, Цела-
диновић Заима Јакуб, Гојковић борисава Миладин, 
Хасановић ВехбиЈе Реџо, К н е ж е в и ћ Тодора Ђорђо, 
JIaj-шић Р а ј к а Ратко, Листеш Марка Кажимир, Му-
слијевић Лимона Рухан, Наумовски Велес Crtaj омир, 
Печенковић Војислава Богољуб, Стајковић Душана 
Слободан, Станковић Кристе Петар, Стојковић Ти-
хомира Властимир, Ванић Драгутина Бранислав, 
Зарић Драгољуба Ратко, Зељковић Вељка Ж а р к о , 

постари водници I класа : Ћургуз Миха јла Р а ј -
ко, Ђорђевић Слободана Милољуб, Илић Милисава 
Спасоје, Јеринић Радивоја Никола, Јолић Драгана 



Петок, 12 август 1983 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј Број 43 «— Ст(рана 1267 

Милић, Kpa] чи Јана Самуел, Милојевић СТОЈ ана 
Драгослав, Мишић Боривоја Душан, Савић Влади-
мира Милан, Срдић Николе Младен, Ш а к и ћ Милана 
Ђ>ро, Ткалец Фрање Драгутин, Вукоје Рада Марко, 
Здравковић Тихомира Светислав, 

постари водници Алексић Теодосија Крстомир, 
Бањанин Ђуре Бранко, Чакар И л и ј е Милан, Генов 
Мите Гено Јовановић Живо јина Милисав, Мишић 
Владимира Миленко Недељковић Добривоја Ж и в о -
рад, Незири Афиса Фахри, Перић Драгослава Ми-
линко, Поломац Б р а н к а Радивоје, Станковић Вида-
ка Милоје, 

воен службеник V класа Мамутовић Даце 
Драги, 

воени службените VI класа Мирковић Стјепа-
на Винко, Митић Ђуре Добринка, Ш а к и ћ Ивана 
Зорка, Зекић Бранка Милутин, 

воен службеник Vi l класа Ж и в а н о в и ћ Цветка 
Томислав, 

граѓанско лице иа служби во Ј Н А Здравковић 
Душана Љубиша; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓански лица на служба на ЈНА Денчић НИ-
КОЛЕ Ж И В О Ј И Н , Ђорђевић Видена Војислав, Игњато-
вић Витомира Мирослав, Јоцић Или је Љубишу, Ј о -
т е в с к и Петра Драгомир, Крстић Ивана Анка, К р -
стић Марка Богољуб, Миљковић Владимира Б о ж и -
дар, Николић Миодрага Миодраг, Савковић Мило-
рада Мирољуб, Стевић Мирослава Љубинка, Тешић 
Војислава Милунка, Вукотић Василија Владимир, 

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот са остварување на поставените задачи како и за 
покажување старешини«* и ВОЈНИЧКИ особини што 
служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетани I класа* Ђурић Аранђела Ратомир, 
Стојанов Стефана Димитар, Вучетић Милоша Дра-
гослав , 

капетани Белић Петра Живко , Б р а ј е в и ћ Иве 
Иво, Бранковић Љубисаза Драган, Гајић Милана 
Владо, Глишић Сибина Милорад, Грујић Радивоја 
Мирољуб, Јовић Цвијетка Живан , Марковић Милу-
тина Чедомир, Миљковић Војислава Милисав, Недић 
Милуна Радојица, Новковић Животе Милан, Петко-
вић Миодрага Зоран Тончић Хранислава Миодраг, 
Ткалчевић Стјепана МИЈО, Трампевски Димка Киро, 
ВуЈетић Ивана Петар, 

поручници Антић Славка Перо, Благојевић Ста-
нимира Милан, Блануша Јовице Драган, Боричић 
Новице Славко, Бурић Мустафе Есад, Димов Драга-
на Орце, Дујаковић Р а ј к а Владо, Чворовић Ратка 
Чедомир, Гатарић Милутина Душан, Илић Милована 
Драгомир, Леватић Антуна Чедомир, Минић Богоса-
ва Иван, Оленик Луциана Фулвио, Патаки Имре 
Арпад, Пауновић Миломира Радоје, Петковић Обре-
на Миленко Радагоши Шефћета Африм, Радојчић 
Обрада Петар, Серафимовић Уроша Милован, С е и -
зовић Маријана Маријан, Стојановић Деспота Дра-
гиша, Штарк Андрије Јосип, Весели Шабана Сали, 
Вукмировић Исе Миодраг, Задрирко Јакима Вито-
мир, 

заставници Булатовић Вука Предраг, Величко-
вић Љубинка Станиша, 

постари водници Ивковић Александра Славо-
љуб, Јованов Лазара Трајче, Лазичић Милорада Ми-
лан, Миленков Властимира Љубен, Петровић Љубо-
драга Милош, Станисављевић Мирољуба Мирослав, 
С roj чић Михаила Миодраг, 

водници I класа : Алексић Миљана Милика, Би-
говић Обрада И ли ja, Голубовић Јеврема Живорад , 
Хали носић Хасана Ахмед, Јововић Обрена Здравко, 
Кузмановић Будимира Раде, Мркшић Ј а н к а Јово, 
Петровић Љубомира Драган, Симић РистивоЈа Радо-
мир, Стеваноски Томислава Петре, Тановић Ђорђа 
Миломир, Тубин Милана Младенко, Веселиновић 
Чеде Јован; 

граѓа!нски лица иа служба во ЈНА* Батаковић 
Чедомира Драгица, Бенголи Авдије Бахти ја , БОЈ чић 
Б о ш к а Драгоје, Дабић Миодрага Тихомир, Данило-
вић Јосифа Мираш, Ђорговић Б р а н к а Миодраг, Га-
вриловић Велимира д р Ружица , Ивановић Миодрага 
др Анђелка, Јовановић Благо ја Србољуб, Констан-
тин Сејди Алија , Костић Саве Новица, Крстић Све-
тозара Гордана, Крстић Б о ж и д а р а Тихомир, Лаза-
ревић Чедомира Веселин, Марковић Александра 
Аница, Марковић Јаблана Богдан, Мишић Станими-
ра Јелица, Митић Тодора Божидар , Митић Ж и в о -
мира Божидарка , Митровић Симе Невенка, Петровић 
М и х а ј л а Драгица, Прлгинчевић Глигорија Душан, 
Раденковић Милорада Војислав, Радуловић Милана 
Милунка, Савић Василија Мирко, Станковић Видо-
сава Десимир, Стефановић Александра Слободан, 
Стојановић Душана Милена, Сушић Радована Во ји -
слав, Светковић Благо ја Анђелка, Ш о ф р а н а ц Васе 
Драган, Тодоровић Миодрага Гордана, Виденовић 
Гмитра Рате, В о л ф Ж и в о р а д а Радмила, Зотовић Ми-
ли је Радо јка , 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
ВОЈНИЧКО обносување 

водник I класа Ранѓеловиќ Стојана Мирослав; 
— за особени заслуги во изградбата и Јакнењето 

на вооружените сили и за особени успеси во рако -
водењето со единиците на вооружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија , 
вз нивно! о зацврстување и испособување за одбрана 
на независноста на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА А Р М И Ј А СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковници* Аџић Миле Благоје , Јуришић Ан-
тона Иван, Кочевски Христе Кирил, Костић Ђорђа 
Душан, Мараш Неше OrojaH, Вукосављевић Недељ-
ка Маринко, Угарковић Марка Ж и в а , 

потнолковници Давчевски Лазе Тра јан , Додеро-
вић Обрада Вукота, Џонов Благоја Кирил, Милова-
новић Вукадина Ратомир, Перић Цветка Станимир, 
Радовић Бошка Душан, Здравковски Павла Трпко; 

Maj ор Поповић Милисава Драган; 
воен службеник I класа Шеидова Тодора Олга; 
воен службеник IH класа : Кењереш Ержебета 

Александар, 
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СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА А Р М И Ј А СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

потполковници* Илиевск!и Андреје Божидар , 
Митрески Страила Станко, Орозовић Станка Стево, 
Поњавић Михајла Слободан, Стојичић "Уроша Божо , 

мајори Ивановски Бориса Богатин, Ком'азец Ни-
коле Стево, Костић Витомира Русомир, Наумовскк 
Алексе Милан, Узунов Вангел а К и р и л , 

капетани I класа . Босанац Мирка Васо, К а р а м а -
нов Ђорђа Томислав, Остојић Саве ГОЈКО, Симеонов 
Ђорђа Иван, 

капетани* Јовановић Милорада Станијан, Мумо-
вић Бошка Милован, Протић Тихомира Зоран, 

заставници I класа : Ђаконовић Луке Вукашин, 
Гринтал Антона Станислав, Ивковић Миха јла Бра -
тислав, Јевтовић Добривоја Драгомир, Милетић Бо -
гомира Радоје, Милић Станимира Радмило, 

заставници: Бектовић Ф а ј ика Абдулах, Цвија -
новић Милана Душан, Гочев Васила Иванко, Нико-
ловски Танаса Ристо, Тра јковић Јанче Драгољуб, 
ВОЈИН Славка Светозар, 

постари водници I класа : Кесеровић З а р и ф а 
Омер, Вукова j ац Јове Бранко , 

граѓанско лице на служба во Ј Н А Ш ћ е п а н о в е 
Радоша Милорад, 

— за особени заслуги и постигнати успеси во р а -
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковник Вељановски Тасе Александар; 
потполковник Влаховић Николе Милан; 
граѓанско лице на служба во Ј Н А Симоновски 

Ристе Александар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

потполковници' Богуновић П а ј е Петар, Илић 
Ђорђа Александар, Кузмановић Радосава Миливоје, 
Николић Витомира Миомир, Момчиловић Николе 
ГОЈКО, Станковски Ристе Боро; 

мајори- Барић Јосипа МИЈО, Бидовски Спире 
Михајло, Цековић Цане Јован, Деур Ивана Звонкр, 
Ђурашиновић Миле Љубан, Гвозден Р а ј к а Ратко, 
Исајевски Пане Петар, Ј а њ и ћ Јована Никола, Ма-
криевски Јо л ета Никола, Милетић Антуна Милан, 
Митровски Насте Ђорђија , Николић Милутина Сло-
бодан, Палашебски Владе Ђорђи, Петковић Јована 
Нико, Петровски Алексе Панде, Ристовски Ефтима 
Јосиф, Симоновић Драгомира Божидар, Софрониес-
KPI Драге СтоЈан, Стевчевски Јакова TPAJKO, Вранић 
Петра Миливој, Вујковић Ранка Владимир, Шујдо-
вић Вукосава Верољуб, 

капетани I класа* Анђелковић Миладина Ратко, 
Антић Станислава Младен, Бу гарић Војина Јован, 
Црнокрак Нове ГРУЈО , Демић Љубомира Властимир, 
Делов Тра јана Владимир, Ђаклић Владе Ж И В О Ј И Н , 
Гаковић Ж а р к а PajKO, Гарафолић Мирослава Ж е љ -
ко, Ј а њ и ћ Душана Раде, Кесић Милорада Мирко, 
Костадинов Горгија Јован, Крушароски Boroj'a К о -
стадин, Кукец Јосипа Казимир, Мандић Александра 
Живорад, Митић Душана Радивоје, Младеновић 
Станојка Boja, Младеновски Кире Младен, Настев-

ски Мите TpajaH, Ненов Тодора Иван, Пресилски 
Коле Благоје , Ребац Николе Иван, Ристовски Милча 
Драган, Соколовски Атанаса СтоЈан, Златевски Лазе 
Дирке, Трбогазов Ристе Милан, 

капетани* Цинцовић Момира Драгослав, К а л и -
нић Петра Петар, Мија јловић Душана Миливоје, 

заставници I класа Богичевић Војислава Иван, 
Булатовић Јована Вељко, Георгиевски Сиљана Цвет-
ко, Тошевски СТОЈ ана Д>шан, Јоксимовић Милана 
Д> т а н , Миха јловски Рада Симо, Moj сић Ђорђа Ан-
дреја, Николовски Глигора Милан, Павловски Ми-
лана Раде, Савић Миле Мићо, СтаноЈковски Славета 
Васко, Тра јковски Филипа Александар, Захировић 
Ахмеда Кемал, Здравковић Драгомира Ж И В О Ј И Н , 
Змејковски Тренха Мирко, 

заставници Цветковски Александра Петар, Де-
јановић Угрипа Милош, Филипашић Ђуре Стјепан, 
Гаћеша Милутина Драган, Илиевски Јована Стефан, 
Јовановић Ми пашина Радимир, Јовановски Јована 
Ефтим, Керестеш Фабијана Фабијан, Мирковић Ж и -
војина В у ј и ц а ; Нешић Војислава Добрица, Панић 
Милутина Велимир, Павличек Петра Иван, Перовић 
Драгомира Слободан, Радуловић МИЛОЈ a Предраг, 
Ранђеловић Станимира Миливоје, РистивоЈевић Ла-
буда Божидар , Русески Вангел a Димитрије, Стано-
ј е в и ћ Станојка Драгомир, Штакић Миле Ђуро, 

постари водници I класа* Богдановић P a j e Радо-
је, Јовановић Љубодрага Будимир, Митрић Милоша 
Неђо, Младеновић Светомира Властимир, Несторов-
ски Миливоја Ђорђе, Попоски Крсте Климе, Шуш-
кало Милана Милан, Златарек Јосипа Драгутин, 
Убовић Стевана Јован* 

воен службеник II класа Давковски Спире Ко-
стадин; 

воени службеници IV класа* Даевски Тодора 
Павле, К у х а р Изидора АНДРИЈ а, МиоЈевић Марина 
Чедо, Первић Ј у с у ф а Емил, Стојановски Тра јана 
Б о ж и д а р , 

воен службеник V класа Кнежевски Петра Ми-
хаило, 

граѓанско лице на служба во Ј Н А Сарач Б л а ж е 
Вера, 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради/ оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постигање 
на исклучително добри успеси БО своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковници Апцевски Николе Ангел, Чочковски 
Аце Панто, Лончар Рада Душан, Миладиновић Павла 
Томислав, Стојановски Сандета Благоје ; 

потполковници Апостоловски Кире Јордан, Бо -
ровац Јосипа Томо, Бошковић Бранка Светислав, 
ГрадоЈевић-Иванов Милорада Јагодинка, Ковачевић 
Бранка Зоран, Милић Милана Милош, Николовски 
Бориса Атанас, Србиновски Георгија Глигор, 

Maj ори Бановић Милоша Милорад, Христов Ла-
зара Благоје , Кузев Boje СтоЈан, Марковић Јеротије 
Давид, Милосав.љевић Николе Милорад, ОстоЈчић 
Мате Звонко. Сотировски Николе Киро, Стаменовић 
Станимира Мирослав, СТОЈКОВСКИ Б л а ж е Борис, Три-
фуновић Војислава Славољуб, 
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капетани I класа Ачески Горгија Јордан, Оџа-
ков Фердинанда Николче, 

заставници I класа Алексић Јована Добривоје, 
Б у л а р о в с к и Иле Павле, Ђорђевић Драгомира Радо-
мир, Јончевски Ефтим Наум, Китановски Трпе Б л а -
гоја, Нелковски Стојана Александар, СтоЈменовић 
Николе Драгиша, 

воен службеник II класа Станој ковени Манаси-
ја Михајло , 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Maj ор Печовски Јована Михаил; 
капетани I к ласа • Анђелковић Добросава Винко, 

Видановић Тодора Дејан, Благо јевић Вујадина Ви-
доје, Чирков Кире Стојан, Ђорђевић Јована Срба, 
Филовски Ангела Слободан, Илијевски Андона Ми-
ле, Јовановић Велимира Слободан, Костадинов То-
дора Борис, Крстаноски Петра .Стефан, Крунић Да-
вида Чедомир, Манасков Георгија Јосип, Марковић 
Стојана Т р ! а ј к о , Младеновић Станимира Раде, Н и -
колић Ж и в о ј и н а Зоран, Обрадовић Чедомира Б р а -
нислав, Пеликон Антона Бранко, Петровски Стојана 
TpajaH, Самарџија Ћурећа Драго, Станковић Алек-
сандра Чедомир, Трифуновски Коце Доне, 

капетани Бараћ М и л е т и н а Радосав, Глигоров 
Тодор Илија, Краснић Мехмеда Мујо, Манић Бого-
сава Јовица, Мијатовић Косте Зоран, Петровић Ста-
нојка Слободан, Подунавац Раде Симо, Стаменковић 
Властимира Драган, Стојанов СтоЈан Јордан, Узелац 
Уроша Сретен; 

заставници I класа К у ќ а љ Васе Миленко, Спа-
сеновски Аце Ж и в к о , 

заставници* Ангеловски Николе ТраЈче, Арсов-
с к ! Николе Благоје, Цветковски Александра Ђорђе, 
Димитровски Бо јка Тодор, Херцег Стјепана Јосип, 
Јовановић Милића Милутин, Јовановски Стојана 
Димитрије, Милошевски Јована Војислав, Милосав-
љсвић Тихомира Слободан, Павловски Стојана Дав-
че, Секованић Ивана Ивица, Смиљанић Милана Пе-
тар, Томић ТасилиЈа Слободан, Тра јчевски Петра 
Гаврило, 

постари водници I класа* Алексовски Тра ј ана 
Перко, Анђелковић Божидара Данило, Босанчић 
Вељка Бранислав, Дамјановић Б о ж и д а р а Анђел, 
Говорко Мате Јуре, Илић Милинка Слободан, Јаргић 
Светозара Ђорђе, Крстић Љубише Живорад , Кузма-
новски Мито Нове, М И Ј алков СТОЈ ана Лазар, Обадић 
Ђуре Јосип, Павловски Ђорђа Стојанчо, Рашиди Ам-
ди] е Ваит, Ба ј а гић Koje Богдан, ВићентиЈевић В у -
кадина Предраг, Здравков Велко Петко; 

постари водници: Цветковски Мисаил Јонче, 
Стаменковић Драгомира Милан, Васић Глигорија 
Божидар, Златановић Милорада Љубомир; 

граѓански лица на служба во ЈНА* Будимир 
Стевана Томислав, Ивановски Трпе, Александар, 
Кљанков Ваигела Ieopre, Кузмановски Трипун Ни-
кола, Обреновић Трипуна Mapn ja ; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

капетани I класа* Поповић Драгана Миодраг, 
Зечевић Радослава Драгомир; 

заставници* Ђуришић Владимира Илија , Кне-
ж е в и ћ Милана Никола, Пе јић Јована Милан, Стевић 
Добривоја Никола, Тулевски Cnacoja Ристо, 

постари водници I класа* Арсовски Ангел Сто-
јан, Бу чиповски Јован Методије, Докић Петра Сло-
бодан, ФоЈкар Франца МаксимилиЈан, Коцић Драга-
на Петар, Митић Станоја Миодраг, Панзаловић Ду-
шана Саван, Павловић Р а ј к а Слободан, Павлетић 
Виктора Бранислав, Рончевић Николе Јово, Сладић 
Јозе Анте, Шима Р!штвака Иштван, Шипчић Муми-
на Абаз, Шкробоња Давора Давор, 

постари водници* Личевски Александар Саш-
к о , Конев ТраЈче Душан, Гацов ски Трендафил 
Бошко, Градић Раде Драган, И л и ћ Велимира Славо-
љуб, Келсчић Ф р а њ е Ивица, Маџаревић Слободана 
Сретен, Миливојевић Радослава Славиша, Митевски 
Томе Ацо, Славковски Митра Сашо, Васовић Мило-
рада Драгиша, 

водник I класа Настов Милана Томо; 
воен службеник Vi l класа Павлов Миха јла 

Ђорђи, 
граѓански лина на служба во ЈНА* Атанасовски 

Гвозден Цветко, Бачановић Ј а н к а Светозар, Б л а ж е -
вски Трифуна Александар, Цекић Ђорђа Мирјана, 
Давитовски Давида Цветко, Димовски Павла Јован, 
Ђаковска-Миладина Рада, Ђорђевска Ристе Љубица, 
Ђорђиевска Ристе Донка, Ђуревски TpajKa Љубо-
мир, Ђуричић Милана Живадин , Фидановски Петра 
Киро, Гаковић Лазе Смиља, Георгиј евски Стефана 
Стојан, Христов Милана Панче, Јовановић Ж и в к а 
Милован, Јовановска Тоде Цена, Јовичић Чедомира 
Драган, КиприЈ ановска Александра Стана, Колевски 
Николе Ђорђе, Костић Станоја Владимир, Котески 
Глигора Благоје , Крстева Серафима Милета, Марић 
Миха јла Ксенија , Марина Ђорђија Димитрина, Ме-
мед i\ЛИЈ a Таба, М и ф т а р Рамадан Февзија , Мирчев 
Бладе БлагоЈ, Недељковић Ефтима Вера, Павловић 
Лазара Душанка, Петровски Аце Мирче, Симоновски 
Бориса Цветка, Смилковска Ђорђија Верка, Солти-
ровски Д омче Солтир, Сотировски Димитрија Б р а н -
ко, Стевковска Стојана Борка, Стојановић Владе 
Јовица, Стојаноска Тасе Стојанка, Стојановски То-
дора Ристо, Стојановски Панзе Спасе, Стојковски 
Спире Томислав, Шемоска Абдула Атиџа, Тра јковска 
Ђорђија Љубица, Василевски Ђорђија Ристо, Зимба-
ков Гонета Атанас; 

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот заради остварување на поставените задачи, како 
и за покажување старешински и ВОЈНИЧКИ особини 
што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ З А ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетани I класа Басаровски ИлиЈе Ацо, Ђур-
чиноски Владе Божин, Илиев Петра Тодор, 

капетани Анђелески Б л а ж е Ђорђија , Борисав-
љевић Бранислава Марко, Божиноски Веле Спасе, 
Дабетић Бранка Драган, Ђорђевић Стојана Алексан-
дар, Игњагић Петра Недељко, Јовановски Глигора 
Миле, Костић ВИДОЈ ка Звонимир, Миладиновић Мио-
драга Мирослав, Петровић Боре Ра/дослав, Поповски 
Стојана Зафир , Радевски Алексе Благоја , Ристов 
Петра Ристо, Симић Миодрага Радован, Стефановски 
Васил a Никола, Стојановић Младена Душан, Стој-
ковић Слободана Славољуб, Темелков Лазара Ангел, 
Тета ј Мифтара Рустем, Тошић Миливоја Зоран, И с -
криев Тра ј ана Љубин, 
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поруч!ници: Ацковић Мрослава Радиша, Анге-
ловски Мирка Марко, Филов Кире Славчо, Галић 
Марка Перо, Кемера Ђуре Веселин, Кеврсшан Саве 
Драган, Марковски Саве Киро, Марковић Радоице 
Звонимир, Милојковић Саве Живорад , Милошевски 
Лазе Наумче, Моровић Ласла Ласло, Мусић Ибрахи-
ма Кемал, Павловић Стојана Томислав, Пиперац 
Грујице Саша, Поповски Војислава Петре, Салапура 
Миланка ВОЈИН , Тројановић Ж и в а н а Радојица, Ве-
ља коски Богдана Миле, 

потпоручник Георгиевски Цветко Драган; 
постари водници I класа* Денковски Стојана 

Властимир, Ивановић Милорада Ра јко , Келеман 
Мирка Саво Стојановски Гвоздена Јордан, Вели-
чков Јована Љупчо; 

постари водници* Андријевић Драгоми!ра Љуби-
нко, Цгетков Ђорђа Љубо, ДамЈановски Р!лиЈе Рис-
то, Динић Хранислава Светислав, Лазаревски Аце 
Гаврило, Лимбевски Томе Митре, Малбашић Драге 
Тривун, Михаљевић Фран>е Геза, Младенов Јованче 
Трајко, Станишић Милана Никола , 

водници I класа* Арсовси Ратка Борис, Дујковић 
Николе Лазар, Ефтимов Стојан Бранко, Гајдов К и р е 
Борислав, Григић Б о ж е Мате, Михаљевић МИЈ е 
Иван, Петруновић Душана Мића, Поповић Славка 
Душко, Штрбац Бранка Драган, 

граѓански лица на служби во Ј Н А : Ангеловски 
Павла Цветан, Апел Ћоше Јелица, Цоцалић Шери-
ф а Медо, Цветковић Драгољуба Драгица, Цветковић 
Радивоја Слободан, Настовска Соле Доста, Дабовић 
Илије Владимир, Давковски Круме Стоје, Дејанов-
ски Милоша Стеван, Ђурица Александра Радмила, 
Игневска Ђорђа Ђурђа, Крстевски Тане ,Јован, 
Мицић Чедомира Милутин, Миха ј л ова-Антовска 
Ристе Зорка, Мешевски Николе Цветан, Нешовски 
Б л а ж е Миле, Петров Николе Орце, Петрушевска 
Андон Фредерика, Попоска Санде Савка, Росић 
Ангел Љубинка, Тодоров Коцета Ил ИЈ а, Томевска 
Стојана Радмила, Трифуиоска Немања Јелена, Угља-
нин Захе Исмет, Вуксан Славка Милица, 

— за особено истакување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
ВОЈНИЧКО обносување 

СО МЕДАЛ ЗА В О Ј Н И Ч К И ДОБРОДЕТЕЛИ 

капетан Павловић Ђорђа Никола; 
постари водници: Маринковић Љубише Зоран, 

Петровски Санде Јордан; 
водници I класа Ангеловски Тодосија Богдан, 

Бошковић Богољуба Драган, Цветковић Крсте Сла-
вољуб, Дулчић Н-иколе Динко, Хаџиселимовић Муха-
меда Хамид, Котевски Јордана Драгутин Лазаревски 
Ранко Лазо, Обрадовић Петра Ранко, Махмутовић 
А ћ и ф а Дедо, Павловић Александра Драгиша, Павло-
вић Живорада Сла диша Секулић Стојанке, Томи-
слав, Спасевски Стојана Ванчо, Василов Горге Гор-
ге, Ж и в к о в и ћ * Крсте Драган, Ж и в к о в и ћ Младена 
Марко. 
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Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
ПА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б -

Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА 

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Републ,ика Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги стечени во борбата против 
непријателот за ослободување на нашата земја и за 
заслуги на организирањето и зацврстувањето на 
вооружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
З Р А Ц И 

полковници Матик Љубомира Властимир, Не-
ш и ќ Ж и в а н а Божидар ; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ З А НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

граѓанско лице на служба во Ј Н А д р а ш к о в и ћ 
Васе Војислав, 

— за особени заслуги на полето на ширењето на 
братството меѓу нашите народи и народности во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО С Р Е Б -
РЕН ВЕНЕЦ 

полковник Ланчић Ивана Ј у р а ј ; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на вооружените сили и за особени успеси во рако-
водењето со единиците на вооружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија , 
во нивното зацврстување и оспособување за одбра-
на на независноста на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО З Л А Т -
НА ЅВЕЗДА 

полковници Андрић Бранислава Јовиша, Бас -
рак Лазе Милан, Б л а ж е ] Антона Антон, Гојковић 
Пере Ђуро, Ивановић Душана Томислав, Дуканац 
Франћишека Франтишек , Мартиновић Драгутина 
Александар, Милијашевић Славка Ђуро, Мирчетић 
Срете Живан , Шапкин Арсена Владимир, Зупанац 
Ј о ж е ф а Јосип, 

потполковник! Б а ј и ћ Милоша Љубомир, Ч а к -
мак Душана Бранко, Ђапа Илије Никола, Голоб 
Аполоније Бруно, Јовановић Боривоја Љубиша К а -
јевић Владимира Божидар , Маричић Милоша Мом-
чило, МиливоЈчевић Витора Раденко, Никчевић 
Митра Војислав, Пе јчић Стојана Предраг, Смол-
чић Филипа Антун, Станић Радомира Душан, Ста-
ровић Саве Радослав, Шкоро Ивана Иван, Теодоси-
ј) евић Ранка Живорад , Тешић Тривуна Митар, То-
м а ж ин Аугуста Франц, Ж и г о н Антона Петар; 

мајори* Лазарев Ангела Јордан, Првуловић 
Ж и в а д и н а Миодраг, Влаисављевић Лазе Или ја ; 
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СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА А Р М И Ј А СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

погполковници Пејаковић Милана Петар, Сми-
левски Ангел Ристо, 

мајори- Антонић Николе Борис, Црповршанин 
Нумана Адем, Дејановић, Јована Живота , Ђорђевић 
Милутина Радован, Голубовић-Каран Ђорђа Илија , 
Илић Велимира Витомир, Јовановић Милоја Спасо-
је, Јовановић Миливоја Станоје, К љ а ј и ћ Мила Пав -
ле, Ковачевић Саве Ранко, Лазић Александра Бори-
воје, Манолев Илије Миле, Милошевић Васе Мило-
рад, Николић Маринка Борислав, Николић Благо ја 
Влајко, Петровић Радоша Никола, Поповић Баце ла -
ва Антон, Рашковић Луке Душан, Станисављевић 
Ј а н к а Благоје, Стевановић Бранислава Раислав, 
Вељковић Милована Братислав, Веселиновић Стан-
ка Андрија, Владимиров Стојимира Иљчо, 

Капетан на корвета Саучек Александра Слобо-
дан, 

капетани I класа Богдановић Живад-ина Сава, 
Богдановски Јована Атанас, Букарица Стевана Ду-
шан, Ћирковић Живорада Новица, Даниловић Ч е -
домира Милан, Гаћеша Миле Драго, Гордић Радо-
слава Милош, Гробенски Јосипа Јура ј , Гвозденац 
Радова?ла Саво, Иновски Бориса Илија , Ј а њ и ћ Мир-
ка Спасо, Јовић Драгише Радослав, Ка ј тазовић Ш е -
рифа Сма]ил, Кастратсвић Величка Лука, Коџуло-
вић Душана. Радомир, Комленовић Чедомира Ра јко , 
Конда Ј о ж е Јоже, Костадиновић Животе Топлица, 
Крстић Милоша Бранимир, Лековић Саве Милета, 
Матичић Алојза АЛОЈЗ , Мијић Светка ГОЈКО, Ми ла -
т и н о в и ћ Душана Мирко, Милетић Михаила Весе-
лин, Милић Мир^а Војислав, Мишић СТОЈ ана Томи-
слав, Митровић Цветка Драган, Новаковић Миле 
Јован, Овчаричек Андрије Славко, Петронијевић 
Стнка Милутин, Петровић Љубише Мирољуб, Поп-
-Јованов Владимира Бранислав, Пратљачић Саве 
Здравко, Продановић Лазе Стојан, Саламуновић 
Јерка Зоран, Смајловић Xaipe Ахмед, Ста јкић Л а -
зара Миодраг, Стаматовић Бранко Томислав, Стам-
болић Миленка Мирослав, Станић Сретена М“иодраг, 
Станојевић Ђорђа Петар, Стојачић Ђуре Драгомир, 
Тодоров Петра 'Ристо, Тренковски Ефтима Ристо, 
Урбан 'Пандора Андрија, Величковски Стоилка 
Славе, Вељковић Радомира Димитрије, Вукобрат 
Уроша Стеван, 

капетани* Балог С т е п а н а Јосип, Бо ј ич Добри-
воја Марјан, Булић Душана Недељко, Буковец Ци-
рила Марко, Чикић Стеве Мирко, Ђурић Милоша 
Миомир, Чавар Миле Вјекослав, Глигорич Игњата 
Андрија, Хоџић Емина Хајрудин, Јеличић Драго-
мира Радослав, Јевтовић Живорада Михајло, ј у к и ћ 
Абдулаха Мухамед, Керкез Душана Драган, Лаза -
ревић Александра Радослав, Лазић Радована Душ-
ан, Летић Ж и в к а Михајло, Миочиновић Стојана 
Танасије, Предојевић Драгоја Марко Радовић Ми-
јомира Милашин, Срдановић Ивана Берислав, Сте-
фановић Радована Драган, Стојановић Марка Ми-
лан, Штимац Винка МИЈО, Томић Васиљка Драго-
слав, Живанов Петра Божидар ; 

поручник Бошковић Томислава Р а ј и ц а ; 
заставници I класа* Андријашевић Стевана Ми-

ладин, Анђелић Милића Радован, Арсић Николе 
Томислав, Баба-Стојански Алкесандра Миодраг, 
Б ј е љ а ц Ђуре Драган, Блажевски , Boroja Круме, Бо -
јовић Милоша Љубомир, Б р к и ћ Р и ф а т а Омер, Дми-
тровић Милана Милан, Драча Спасеније Петар, 
Драганић Бранко Симо, Драгичевић Саве PajKO, 
Ђоловић Лазара Милош, Ђуковић Ј е ф т е Радоман, 
ЏаЈић Михајла Милутин, Гаћеша Тодора Лука, Гл-
уховић Илије Сретен, Грба Милана Илија , Илић 

Милорада Милоје, Илић Милана Момчило, Ивоше-
вић Илије Миладин, Јовановић Иванке Душан, К а -
линовски Јована Димитар, Каљевић Милана Раден-
ко, Кардуловски Ђорђа Ја?шо, Катанчевић Сретена 
Г.Сллан, Кондић Душана Ж а р к о , Ковачевић Петра 
Вукашин, Кричковић Беле Стипан, Кркобабић Сте-
вана Рајко, Крвавац Војина Мирко, Ку јунџић Арсе-
на Чедомир, К у ј у н џ и ћ Д aroma Недељко, Маричић 
Остоје Јован, Марковић Србилава Ненад, Марковић 
Младена Радивоје, Михајловски Боривоја Ристо, 
Милановић Станка Живорад , Мирјанић Спасоја 
Љубо, Мосуровић Данила Бориша, Наумовски Мате 
Александар, Недељковић Станимира Чедомир, Не-
надић Драгомира Петар, Николић Ђу ниси ja М их а ј -
ло, Николић Владимира Миленко, Новачић Ивана 
Антон, Новаковић Мила?т Божидар , Његован Ни-
коле Фра?во, Опанчина Лазара Миле, 

Пауновић Мираша Петар, Перић Томе Панте-
лија , Пилиповић Николе Милан, Пољшак Емила 
Емил, Поткоњак ЈандриЈе Милан, Радошевић Б о ж е 
Бранко, Р а г у ж Мартина Илија , Р а ј е в и ћ Владимира 
Станислав, Раковић Петроније Александар, Родић 
Ђуре Душан, Савић Љубомира Радул, Симеонов 
Милана СтоЈан, Скоко Мате Јосип, Спасић Јордана 
Радомир, Стаменовић Милана Грујица, Стаћановић 
Момчила Милољуб, Стојановски Симона Ђорђе, 
СТОЈКОВСКИ Мите Златко, Сурла Миладина Милан, 
Шевић Ђурђа Љубомир, Шкондић Душана Милан, 
Штетић Николе Тихомир, Торлак Мате Антон, Тур-
нпћ Обрена Петар, Уњић Драгољуба Зоран, Васи-
левски Ангела Љубо, Вељовић Б л а ж е Владо, Видо-
вић Б о ж е Бранко, Затезало Дане Ђуро, Зечевић 
Спасоја Радоје , 

зоставиици Бранковић Благо ја Живорад , Б у -
ба IL, Станка Бранко, Цинцовић Душана Бранко, Ц р -
нобрња Драгутина Триво, Ћирковић Драгована Ро-
дољуб, Чубрић Ивана Никола, Драговић Бранисла -
ва Милорад, Гогић Bojn?!a Ж а р к о , Граовац Нове 
Васо, Гвозденовић В л а ј к а Миро, Ивановић Б о ж и д а -
ра Петар, Ја?!ковић P a j k a Боривој , Јоцић Војислава 
Александар, Јововић Иве Илија , Лутовац Миладина 
Томислав, Миланко Павла Богдан, Милић И л и ј е 
Милисав, Монфардини Алојза АЛОЈЗ , Николић Све-
томира Милинко, Новаковић Ј а н к а Саво, Павловић 
Властимира Светозар, Петровић Драгослава ИлиЈа, 
Петровић Драгољуба Милисав, Петровић Јеврема 
Живорад, Петровски Стоила Ђорђе, Попадић Б о ш -
ка Александар, Поседел Јосипа Иван, РаЈић Петра 
Ђорђе, Савановић Симе Раде, Средојевић Димитри-
ја Душан, Станивуковић Ђорђа Ратомир, Станковић 
Јордана Драган, Ста?!о јевић Б о ж и д а р а Негослав, 
Стојановић Милорада Божидар, Вриск Михаела 
Михаел, Вучковић Уроша Јован, Вука јловић Радо-
вана Новак, Вукелић Мана Милан, Здравковић Б о -
жидара Драгољуб, 

постари водници I класа* Беговић Томе Иван, 
Б у њ е в а ц Недељка Раде, Ћосин Јована Павле, "Дре-
шић Павла Велиша, Ђукановић Будимира МИЛОЈ е, 
Мариновић Стјепа,на Иван, Марковић Милана Сла-
вко, Миленковић Стева?га Живадин , Новаковић 
Миодрага Миомир, Пурнат Ивана Иван, Ратковић 
Миће Момчило, Ж и в а н ч е в и ћ Душана Милош; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за ?тпредокот ?ia земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковиици: Дабовић Николе Недељко, Радеч 
Крсте PajKo; 

потполковник Додош Илије Ђорђе; 
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MAJ ори* Миха J ловић Ж И В О Ј ина Тихомир, Вида-
чић Андрија Душан, 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

потполковник* А р а н ђ е л о в о Б о ж и д а р а Зоран, 
Булатовић Милоша Момчило, 

мајори- Лапчић Љубе Саво, Пелесић Џема л a 
Исмет, Торбица Б о ж е Милан, 

капетани I класа* Смиљанић Петра Душан, 
Турчиновић Голуба Ратко; 

капетани* Гвозденовић Раде Бранко, Миловано-
новић Милорада Радиша, Студен Дане Никола, Ш а -
банић Мухамеда Енис; 

поручник Maj кић Пере Перо; 
заставници I класа : Амиџић Стојана Јово, Ан-

ђелковић Тир^Ге Александар, Араповић Катице Си-
меон, Бабић Милована М и л и в о е , Б а њ а ц Бошка Мо-
мир, БОЈОВИ!̂  Бупце Богосав, Цветковић Николе 
ГОЈКО, Чарго Ј о ж е ф а Макс, Черњаковски Алексе 
Павле, Грубић Стевана Новица, Јовановић Миленка 
Станиша, Комадина, Ј а н к а Ђуро, К о с т а д и н о в а ^ 
Серафима Мирко, Костић Cnacoja Миленко, Лало-
вић Раде Божидар, Марковић Николе Перо, Мике-
лић Мартина Виборг, Милосављевић Љубомира 
Милча, Миљуш Јове Мирко, Митовски Стојана 
Ђорђе, Митровић Сретена 'Радован, Пестотник Мир-
ка Јуриј , Пешић Стојана Богислав, Пете Иштван 
Иштван, Петровић Милорада Радивоје, Прибаковић 
Светозара Добривоје, Прокић Душана Божидар, Р а -
досављевић Милутина Миливоје, Р а ј а ч и ћ Раде Ду-
шан, Ребић Симе Никола, Сладојевић Василија Пе-
тар, Станич Саве Десимир, Стојановић Адама Сла-
вољуб, Страхињић Велимира Раде, Свирчев Ђорђа 
Томислав, Шешум Остоје Душан, Тасевски Глигура 
Стиљан, Тасевски Косте Раде, Тишма Христофора 
Владимир, Укић Радована Драгослав, Вуковић Ми-
ленка Живорад, Ж и л е в с к и Георгија Јонче, 

заставници* Белоица Николина- Милан, Цинцо-
вић Милована Љубомир, Драгићевић Милана Б о ж и -
дар, Ђукић Миливоја Светозар, Фирић Мате Роко, 
Иванишевић Дане Миле, Костић Станоја Новица, 
Котла ја Петра Момир, Малинић Драгоја Чедомир, 
М а р т и ћ Мије Дарко, Недељковић Ратомира Срби-
слав, Папић Јована Чедомир, Петровић Митра Мир-
ко, Славковић Спасе Богоја, Станојевић Живорада 
Василије, Вукшић Петра Мартин, 

постари водници I класа : 
Ишек Мате Милан, Стојанов Костадика Стојан, 

Шипка Boj ина Слободан, Василић Ж и в к а Љубиша, 
Васовић Милана Данило, Војиновић Милорада Ми-
рољуб, Војводић Јована Никола; 

постари водници* Кријешторац Хаки ја Лутви-
ја, Ра јић Цветка Радоје, Самарџић Ђуре Душан, 

воен службеник II класа Берић Ђоке Марица, 
граѓански лица на служба во Ј Н А : Бољевић 

Симе Божидар, Дамњановић Милутина Божидар , 
Драшко Тодора Љубо, Гачевић Милорада Љубинка, 
Китић Николе Александар, Куртовић Петра Иван, 
Љубичић Витора Миленко, Мулић Рамиза Џемал, 
Зорић Ј у р а ј a Никола, Жнидерич Терезије Стани-
слав; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците' со кои 
раководат, како и за создавање услови за постигање 
на исклучително добри успеси во своите единици 
и установи • 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕ-
ЧЕВИ 

по ЛКОЕНИЦИ * Ђурђевић Богољуба Мирослав, 
П л и т к о Јосипа Армандо, Спасојевић Милосава Бо -
ж и д а р , 

потно л ков ници * Бановић Исака Борислав^ Бего-
вић Николе Станислав, Богдановић Драгутина Ев-
докије, , Б у њ а ц Стевана Велимир, Дардић Јована 
Живко , Домигиковић Јуре Миленко, Ђурђевић 
Алексе Живорад , Гордртћ Славка Милош, Ј а њ у ш е -
вић Луке Саво, Јовелић Уроша Вићентије, Китић 
Костадина Здравко, Ковачевић Милана Стевица, 
Кубанец Ф р а њ е Ивица, Луковић Б о ж и д а р Драган, 
Мартиновић Вука Крсто, Милић Панте Бранислав, 
Милиновић Богољуба Синиша, Милутинови'-! Милу-
тина Милорад, Митровић, Љубисава Радован, Наг-
лић Петра Јосип, Николић Светозара Тугомир, Нур-
кић Ј у с у ф а Ешсф, Павловић Миливоја Александар, 
Пе јић Ђоке Стеван, Петровић Б о ж и д а р а Братислав, 
Петровић Јована Симо, Радо јчић Стевана Љубан, 
Радовановић Милана Милутин, Ранковић Јована 
Никола, Рашковић Јордана Теодосије, Ристић А!!-
танасије Петроније, Спасовски ?ухстодије Блажо, 
Шандор Маћаша Имре, Вр лика Мате !Зожо; 

мајори* Алексић Златомира Радмило, Анђе-
лковић Милисава Славољуб, Антоновић Стелина 
Милан, Бига Душана Славко, Богданов Крсте Ду-
шан, Бојовић Миладина Градимир, Боркосачки 
Бранка Јован, Бошковић Б о ж е Анте, Браунекер 
Јосипа Јосип, ЕретшнОјДер Ла(Оша Томислав, Б р -
ка лић Милана Момчило, Б у р к е љ ц Ивана Антон, 
Бурсаћ Николе Стево, Црнковић Рудолфа Иван, 
ЧоЗаппћ Стевана Радивој , Драгичевић Стевана Ду-
шан, Ђокић Станка Здравко, Ђурић Ратка Стамен-
ко, Игњатовић Велимира Мирослав, Имамовић 
Хамдије Хасан, К а р и ћ Мухамеда Иван, Костић Р а -
дише Милан, Куирептанин Ђуре Стеван, Лазаревић 
ф а л и ш е Радован Мачек Иарг/ijc Милан, Матић Ми-
лована Васо, Медаковић Ђуре Стево, Миховиловић 
Дмитра Богдан, Милановић Радомира Слободан, 
Милоствљевић Тихомира Станимир, Мишетић Сти-
пана Радослав, Мишљеновић Ђуре Милан, Митров 
Павла Ристо, Мрдаковић Јована Ми л гш, Пантелић 
Манојла Милутин, Пантић Ж и л а н а Ђурађ, П а ш а -
лић Расима Ариф, Павловић Д,рагомира МИЛОЈКО, 
Павловић Душана Радиша, Пејчић Косте Чедомир, 
Пејић Драгутина Борислав, Петрековић Јосипа 
MapjaH, Пеулић Станка Угљен!а, Про јовић Обрада 
Миломир, Славковић АксентиЈа Радомир, Спасоје-
вић Чедомира Драгослав, Станић Милоша Драгој-
ло, Станишић Ж и в к а Радоман, Станковић Војисла-
ва Драган, Суботић Ђорђија Богдан, Тадић Ж и в к а 
Илија , Тошић Милана Радомир, Трипић Митра 
Тривко, Величковић Давида Љубиша, Вучинић Бо -
рислава Мирко, Вујовић Десимира Ратко, Вукас 
Милована Милован В у к а ш и н о в ^ Спасоја Мирко, 
Вулетић Нестора Димитри] е, Вулетић !?оока Слав-
ко, Зерем Садика Салко, Зрнић Душана Лазо, Ж у -
гић Ђорђа Михаило, 

капетани I класа* Ковачевић Давида Стеван, 
-Лучић Ђорђа Ж а р к о , Максимовић Станимира Дра-
ган, Станојевић Александра Милан, Стефановић 
Бранислава Димитрије, Стијеповић Милоша Пове-
ља, Стојанов Саве Велимир, Стошић Радивоја Р а -
домир, 

заставници I класа Аврамовић Тихомира Томи-
слав, Бојановић Луке Мирослав, Браловић Радоја 
Милета, Димитријевић Ђорђа Богосав, Ђорђевић 
Петра Недељко, Ђукић Светолика Милорад, Гајић 
Гавре Петар, Грујић Алексе Спасоје, Ивановић До-
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капетани Арсић Саве Миодраг, Бошковић Ду-
шана Обрен, Бурсаћ Слободан^ Зоран, Ерцег Андри-
је Антун, Градинац Боривоја Милосав, Грубсша 
Драге Драган, Јглочних Ивана Јурчек, Колунџић 
Стеве Жељко , Костурић Чедомира Слободе?!, Куома 
Игњаца Данијел, Лалић Тихомира Бланко, Ме^ић 
Николе Илија , Михајловић Милутина Добросав, Ми-
лош Ивана Стипан, Мокшић Стевана Ранко, Нешић 
Момчила Србољуб, Петковшек Јолсефа Бранко, 
Потуричић Дане Maoni ап, Ромчевић Душана Петар, 
Станковић Ми тхој a Драган, Стефановски СТОЈ мира 
Слободан, Стефановић Ву j ине Миљко, Суљић !Цев-
ка Неџад, Сушић Самије Исмет, Тирак Мухарема 
Рифат, Видаковић Ивана Мирослав, ВуЈић Миодра-
га Љубивоје, Вујовић ! к о ф а н а Десимир, Ж у н к о в и ћ 
Ј о ж е ф а Јонсеф, 

поручници* Ајдук Анте Емил, Јовановић Томе 
Радослав, Костадинов!^ Мирка Драган, Липар Ан-
дреја Андреј, Марковић Стевана Зоран, Мијић Л-убе 
Јово, Мулалић Османа Хасиб Новковић Саве Дар-
ко, Пинтер Антала Андраш, Поповић Теодора Ми-
ливој, Сомборац Антуна Антун, Тра јков Вла?ке 
Мирко, Зелић Обрада Стеван, 

потпоручник Шћекић Миомира Слободан 
заста скици I класа* Ашанин Гавре Филип, Бо-

госавац Милана Славко, Ерић Милутина Алекса, 
Игњатовић Уроша Радоје, Илибашић Јована Петар, 
Илић Градимира Добривоје, Илић Младена Влади-
мир, Коцев Васила Бранко, Ковачевић Мијата 
Жарко , Лакић Р!лије Раде, Марић Ж и в а н а Вукосав 
Марковић Мила Богољуб, Милосављевић Божидара 
Предраг, Милошевић Драгољуба Благоје, Поповић 
Новака Милорад, Савић Петра Милорад, Симоновић 
Лазара Александар, Унић Јосипа Никола Вучковић 
Душана Слободан, Вулић Марка Иван, Ж и г и ћ Ђуре 
Стево, 

ирловип Јове дане, п а н и н и п а в а паво , п а в л о -
вић Милорада Живадин, Пешевски Горгија Ванчо, 
Петровић Радивоја Здравко, Пљевљакушић Ристе 
Стеван, Пранговски £>исте Петре, Радивојевић Ду-
шана Лазар, Р а д о ј е в и ћ Стевана МИЛИВОЈ , Рађено-
вић Данета Петар, Раић Пике Саво, Рајхсовић Ј о в а -
на Драгољуб, Р е ж а н Динка Радомир, Ристић Мили-
воја Љубиш?, Ромић Јована Милан, Сивац Зилђе 
Есад, Спирковски Димитрија Слободан, Станишић 
Стевана Јанко, С т а н о ј е в и ћ Душана Момчило, Сте-
вановић Новице Душан, Шо л е?лба Митра Милан, 
Тодоровић Данила Миодраг, Толар Ивана Ловро, 
Томашевић Симе Јован, Војновић Мила Петар, Ву-
четић Крсте Јанко , 

» 
постави водници- Антић Станислава Родољуб, 

Анто ловић Јосипа Мигжо, Бачић Алојза АЛОЈЗ, Б ј е -
л а ј а ц Уроша Бранислав, Б ј е л а ј а ц Драгана Недељко, 
Т!ревар Милана Душан, Цзетнић Вида АЛОЈЗ , Дани-
ловић Миливоја Жељко , Димић Радована Милорад, 
Ђорђевић Вукадина Мирослав, Јапранин Станка 
Гоатија, Јовановић Петка Јован, Јовичић Љубише 
Ђорђе, Јузви/iioi-i Јосипа Мирко, Капетановски Бо -
риса Вангел, Кос Франтишека Владимир, К у х а р 
Јоже, Јанез, JI алић Ј а н к а Ненад, Лончар Ђуре Р а -
дован, Магдић Антона Данијел, Мандић Мирка 
Мирослав, Маринковић Т р а ј ана Слободан, Мићић 
Томе Перо, Миха јловић Војислава Зоран, Ми !алко-' 
тић Николе Милан, Милосављев!^ Радисава Драго-
слав, Милошевић Милорада Славољуб, Митић 
Драгослава Радош, Обрадовић Душана Милан, Р а д -
мановић Миле Борислав, Радојчић Милорада Бран-
ко, Стефановић Душана Драгољуб, Шинош Јоце 
Стеван, Валковац МИЈ е Драгутин, Ж и в к о в и ћ Ради-
сава Будимир; 

воен службеник VI класа Челиковић Берише 
Есад 
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граѓански л-ица на служба во Ј Н А Б у л а ј и ћ Ан-
дрије А н ђ е л к а , Цветковић Ж и в о ј и н а Александар, 
Чоловић Радивоја Предраг, Дукић Саве Вукашин, 
Јурић Душана ГОЈКО, Пантелић Ивана Михајло, 
Видаковић Миливоја Љубомир, 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓански лица на служба во Ј Н А Агреж Ј о ж е 
Јоже , ^Блануша Војислава Драган, Бесе,цеш Ју ЛИЈ a 
Ђорђе, Бобић Николе Радомир, Булатовић Милора-
да Верица, Чивраг Људевита Драгица, Пулина 
Мишка Луција, Чурћин Ж а р к а Душан, Чалић Миће 
Никола, Чусто Сејде Дервиш, Додић Веселина Не-
над, Драшковић Драге Јован, Дрводеља Недељка 
Божица , Ђурић З а р и ј а Благоје , Фабечић J ура j a 

Гарић Милутина Верица, Георгијевски Нико-
ле Михајло, Грбић Хашима Суада, Грујев ски Матеја 
Милан, Халеб Јосипа Јосип, Хрват Анте Јосип, 
Јовановић Алексе Велизар, К а р и ћ Адема Ахмед, 
Келечевић Васе Здравко, Костић Владе Јован, К о -
вачевић Васе Слободан, Кумбуровић З а р и ј е Љубо-
мир, Лека Милана Босиљка, Личанин Дмитра® 
Михајло, Лубомировић Николе Томислав, Лукић 
Бранислава Душан, Марковић Томе Реља, Машина 
Мате Филип, Матошевић Мартина Златко, Мехме-
довић Суље Хасан, М,ицић Мехмеда Хусеин, Мијо-
вић Тихомира Јаворка , Миловановић Богољуба 
Станка, Милић Тривуна Шпиро, Милидраг Крста 
СТОЈ а, Митић Ж и в опна Паула, Настић Милана 
Љубица, Никић Мате Љзгбо, Павловић Ладислава 
Терезија, Пефћели Ахмета Фаик, Перванић Ахмета 
Идриз, Петровић Милана Радичко, Л и љ а Обрада 
Обрад, Пјанић Хуснија Фатима, Радић Милоша Ни-
кола, Робић Јосипа Иван, Роквић Ђуре Светко, 
Салиховић Али је Расим, Селко Јосипа Емил, Сенко-
вски Милана Томислав, Серафимовски Петра Славе, 
Симић Милана Мирослава, Сталетовић Стевана 
Перо, СТОЈ инић Душана Милан, Т!!ку л Франца 
Франц, Н!уран Мартина Бруно, Томин Анте Драги-
ца, Торовић Стојадина Јулка , Троха Ивана Анка, 
Валентић Мате Вјекослав Барда Милана Душан, 
В л а ј и ћ Р!оде Љепосава, Вучетић Мате Иван, В у ј а -
новић Ж а р к а Саво, Вучнић Пере Бранко, Ж у т и ћ 
Мустафе Ремза, 

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешински и ВОЈНИЧКИ особини 
што служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетани I класа* Арсов Трајчета Борис, Мицић 
Рифех-а Јусуф, Влашић Раде Марко, 

капетани. Алексоски Љубише Миле, Ба јрами 
Ајредина Ајет, Бановић Милутина Радош, Бел?ић 
Милосава Зоран, Благојевић Уроша Срба, Богдано-
вић Радисава Јован, Дамјановић Вукосава Јаков, 
Делић Алеме Енес, Ефремовски Тодора Миле, Ј а -
шаревић Ферида Сенудин, Јевђовић Милоша Дра-
гољуб, Качев Аврама Крсто, Килибарда Светозара 
Милан, Китановски Стојадина Драган, Ковачевић 
Веселка Видосав, Кулић Марка Бошко, Лакатош 
Иштвана Атила, Лојпур Здравка Славко, Маноски 
Љубисава Стојан, Марић Мирка Стеван, Матић Бо -
ж е Момчило, Мићевић Недељка Душко, Милетовић 
Мате Тихомир, Милосављевић Боривоја Ж а р к о , 
Милутинов!^ Момира Мирослав, Николић Богомира 
Тспагослав, Обрадовић Неђе Миле, Папулић Николе 

Бранислав, Павић Јосипа Милан, Павловић Радоми-
ра Бранко, Пешић Милисава Благоје, Пешић Чедо-
мира Славко, Поповић М и х а ј л а Зоран, Рачић Ду-
шана Вукашин, Рагач Ивана Иван, Ранђеловић 
Владислава Славољуб, Реџић Назима Чучо, Ристев-
ски Петра Славко, Ристовски Крсте Мрше, Салкић 
Хасана Шериф, Ставрев Нестора Мирко, Стеванов 
Стевана Зоран, !Пиљић Душана Милен, Здравков-
ски Л е ф к а Горан, ЗЛОЈ тро Или је Ранко; 

поручник на фрегата Крвавица Миле-Мирка 
Златко , 

поручници. Баби Јосипа Ж е љ к о , Брестовац Н е -
дељка Горан, Димић Радослава Милорад, Гаџун 
Дервиша Мирсад, Гавриловић Ж и в о р а д а Драган, 
Георгиев И л ИЈ е Стојанчо, Јеремић Цветин Миодраг, 
Јогрић Јове Миленко, Китановић Јордана Мирослав, 
Колар Милана Божо, К о м л е н о в и ћ Славка Ђорђе, 
К р ci ић Миомира Марин, Летић Борислава Ранко, 
Лукић Љубе Предраг, Лукић Драгана Зоран, Мале-
шевић Саве Драган, Миловановић Милорада Милан, 
Митровски Ивана Владимир, Нешић Божидара Ж и -
ван, Николић Б о ж и д а р а Јовица, Нинков Бранка 
Душан, Палац Ђуре Мартин, Павловић Стамена 
Станиша, Пешут Ивана Антун, Пинтарић Стјепана 
Ж е љ к о , Прибичевић Војислава Јовица, Продановић 
Уроша Љубомир Ризовски Васка Цветко, Шећербе-
говић Месуда Верем, Тишма Срете Звонко, Томаше-
вић Душана Миленко, Величков Спасена Силвестар, 
Вељковић Словољуба Драган, Вучинић Станише 
PajKo, Зебец Валента Владо, 

i потпоручници Никић Дејана Митар, Пантић 
Недељка Драган, 

заставници. Рапаић Раде Драган, Стошић Мило-
ш а Станиша, 

постари водници I класа Димитријевић Момира 
Љубомир, Денић Николе PD диво је, Галић Милета 
Урош, Глушчевић Милића Радован, К р ч м а р Слави-
це Милан, Митровим Витомира Миладин, Перић 
Ђорђа Цветко, Петковић Реље Првислав, Р а ј и ћ 
Боривоја Љубиша, Стокић Трифуна Димитрије, То-
шовић Ж а р к а Чедо, Величковић Душана Милован; 

постари водници AHI ел овски Божидара Љупчо, 
Бачић Османа Велид, Б а ц и ћ Слободана Миомир, 
Б ј е к и ћ Ж а р к а Владимир, Бошковић Драгослава 
Александар, Б о ж и ћ Петра Јован, Цви јић Војислава 
Сретко, Ч е з р а Механа Ахмет, Делач Ивана Богдан, 
Гажо Имре Зоран, К н е ж е в и ћ Марина Дамир, К н е -
ж е в и ћ ЈБубана Предраг, Корен Антона Милан, Лу-
кић Вацлава Владимир, Мадић Војислава Славољуб, 
M a j етеровић П а ј е Бошко, Мари јановић Антуна 
Мато, Марк?овић Петра Драгољуб, Миљковић Чедо-
мира Боривоје, Ољачич Чедомира Душан, Опреш-
ник Мирослава Тугомир, Павичић Милана Радослав, 
Пемац Косте Јован, Петровић Љубице Стево, Радо-
ванов Војислава Коста Радулов Саве Лазар, Р а ј ш и ћ 
Саве Милан, Ракић Николе Миле, Раздрх Марије 
Виктор, Роткоцери Р,ивера Арсим, Руњавац Николе 
Иван, Садиковић Салка Фикрет, Штенгл Јосипа 
Славко, Томић Обрена Будимир, Веселиновић Ми-
лана Невен, Захировић Беге Бегзудин; 

водници I класа Ајдуковић Анте Ж е љ к о , Алек-
сов Марка Бранко, Бецић Славка Стево, Глишдар-
ски Стојана Николчо, Хамзић Нашана Ферид, Хо-
розовић А к и ф а Осман, Хот Лате Р а и ф , Грбић 
Душана Драган, Илић Стевана ГОЈКО, Илић Драге 
Миле, Јокановић Ристе Ратко, Јорданов Панче Јор-
данче, Јурић Анте Илија , К а ш и ћ Бранислава Ми-
лан, Колар Ф р а њ е Ференц, Костић Љубише Рајко, 
Л е дивски Томе Винко, Л ока с Анте Зоран, Љуба Ал-
бина Милан, Марин Раде Горан, Мехић Махмута 
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Касим, Младеновић Василије Зоран, Моцељ Луке 
Војислав, Надаревић Х и ф з и ј а Рефик , Несторовић 
Радише Зоран, Николић Драгољуба Славиша, П а ј е -
вић Чеде Велиша, Пехдивановић Хусеина Сенад 
Ранђеловић Раде Милорад, Симетић Ђорђа Радоје, 
Спасић Миливоја Раде, Стајић Бранка Зоран, Ста-
менков Тодора Петар, Стојнић Николе Новица, 
Срдић Раде Душан, Стевановић Бранислава Небој-
ша, Стојановић Станоја Драган, Ша j беи Ј а н к а Вла -
до, Шкорић Ђорђа Милан, Шполер Звонимира Да-
мир, Шушкић Сулејмана Есад, Тодоровић Петра 
Горан, Трујић Јована Зоран, Узановић Мирослава 
Милета, Барда Петра Божо, Врабец Мирка Јосип, 
Заставши Павла Стефан, ЖолнаЈ Адама Јано, 

водници Б р љ а к Гашпара Златко, Бусиов Ризве 
Зухдија, Цвејин Триве Александар, Дакић Гојка 
Мирослав, Ђорђевић Бранислава Никола, Игњато-
вић Велисава Милош, К а н и ж а ј Ф р а њ е Иван, Ј!ајић 
Јове Душан, Марковић Александра Ненад, М и х а ј -
ловић Војислава Небојша, Муха Ивана Миљенко, 
Новак Фрање Жељко , Стоилковић Светозара 
Драган, 

граѓански лица на служба во ЈНА* Ђорђевић 
Јована Томислав, Першић Мате Антон, Петровић 
Фрање Мартин, Рамовић Хасана Јусуф, Станаревић 
Марка Милан, Старчевић Ивана Даниел, Тра јковски 
Дане Трајче, Врањеш Петра Илија . 

Бр 124 
22 декември 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Петар Стамболић с р. 

С О Д Р Ж И П А: 
Отпада 

544 Закон за оданочување на производи и ус-
луги во прометот (Пречистен текст) — — 1233 

545 Уредба за единствените основи па орга-
низирањето, опремувањето и оспособува-
њето на единиците, штабовите и другите 
органи на цивилната заштита и за спрове-
дување на мерките за заштита и спасу-
вање — — — — — — — — — 1254 

очо Уредба за издавање одобренија за снима-
ње од воздух и за премер и истражувања 
на земјиштето — — — — — — — 1253 

547 Уредба за височината на вредноста на 
предметите и материјалните права, како и 
за други случаи на прибавување и отуѓу-
вање на предмети во општествена сопстве-
ност за потребите на сојузните органи во 
кои не мора да се прибавува мислење од 
Сојузното јавно правобранителство — — 1257 

543 Решение за определување на сезонски 
граничен премин за меѓународен помор-
ски сообракај — — — — - — — 1253 

549 СПИСОК на организациите на здружен 
труд што ги исполнуваат условите за ис-
питување на биолошките својства на 
средствата за заштита на растенијата 
што се произведени од нови активни 
материи — — — — — — — — — 1253 

050 Список на организациите на здружен труд 
што ги исполнуваат условите за испиту-
вање на физичките, хемиските и биолош-
ките својства па средствата за заштита на 
растенијата — — — — — — — 1250 

551 Наредба за задолжителна хомологација 
на пневматици за патнички автомобили и 
за нивните приколки — — — — — 1260 

552 Список на организациите на здружен труд 
овластени за атестирање на рачни и пре-
возни апарати за гаснење на п о ж а р — — 1260 

553 Одлука за обрасците па барањето за пре-
сметка на враќањето царина и други да-
вачки — — — — — — — — — 1263 

554 Одлука за измени на Одлуката за мерки-
те за спроведување на монетарно-кредит-
ната политика во 1983 година — - — 1263 

555 Одлука за критериумите по кои народните 
банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини ќе ги продолжзт-
ваат роковите за поднесување барање за 
остварување на правото на враќање ца -
рина и други давачки — — — — — 1263 

Одлука за оцена на уставноста на одредбите 
од член 311 став 1 точка 18 на Статутот на 
Самоуправната интересна заедница за зд-
равство на општина Ада и на член 7 од 
Одлуката за основиците за определување 
на правата од здравственото осигурување 
и за придонесите за здравственото осигу-
рување на лицата вработени во странство, 
односно на нивните измени и дополненија 
од 16 март 1983 година, како и на нивната 
спротивност со сојузните закони — — — 1263 

Одлука за оцена на уставноста на одредбата 
од член 7 на Одлуката за основицата за 
определување на правата од здравствено-
то осигурување и за придонесите за здрав-
ствено осигурување на лицата вработени 
во странство и на не јзина!а спротивност 
со сојузните закони — — — — — — 1265 

Т^правка на Одлуката за определување на на ј -
високите цени за цигари, цигарилоси, ту-
тун за луле и тутун за џвакање — — — 1265 

Одликувања — — — — — — — — — 1265 
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