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ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ПРИДОНЕСР1ТЕ И ДАНОЦИТЕ 

НА ГРАЃАНИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Секој граѓанин е должен според својата еко-

номска сила да придонесува за подмирување на 
материјалните потреби на општествената заедница. 

Член 2 
Граѓаните од своите лични доходи и имот при-

донесуваат за подмирување на материјалните по-
треби на општествената заедница со плаќање при-
донеси и даноци. 

Член 3 ^ 
Граѓаните на територијата на иста општествено-

но л птичка заедница имаат, под еднакви услови што 
се определени со закон, еднакви обврски во поглед 
на плаќањето на придонесите и даноците. 

Член 4 
"Основен извор на приходи од кој се подмиру-

ваат материјалните потреби на општествената заед-
ница е доходот на граѓаните што тие ќе го остварат 
со лична работа во Југославија, камо и доходот 
на југословенските граѓани остварен со лична 
работа к а ј југословенски дипломатски односно кон-
зуларни претставништва и организации во стран-
ство (личен доход). 

Член 5 
Извор од кој се подмируваат материјалните 

потреби на општествената заедница е и приходот 
на граѓаните остварен со употреба на дополнителна 
работа на други лица, приходот од имот и имотни 
права, како и имотот што граѓаните го имаат или 
ќе го стекнат во Југославија, доколку со овој закон 
не е определено поинаку. 

Член 6 
Од доходот што ќе го остварат со лична работа 

граѓаните плаќаат придонес. 
Од приходот остварен со употреба на дополни-

телна работа на други лица, од приходот од имот 
и имотни права, како и на имотот што го имаат или 
ќе го стекнат, граѓаните плаќаат данок. 

Член 7 
Секоја општествено-полптичка заедница со за-

кон односно одлука воведува обврска за плаќање 
на придонесите и даноците што според посебен со-
јузен закон и припаѓаат .како нејзин приход. 

Член 8 
При пропишувањето на обврските за плаќање 

на придонесите, општествено-политичките заедници 
ќе водат сметка за тоа тие обврски да се утврдат 
таќа што обврзниците на придонесите трајно да 
бидат поттикнувани на зголемување на производ-
носта на трудот. 

Член 9 
Ако тоа го бара обезбедувањето на рамноправна 

положба на граѓаните во поглед плаќањето на при-
донесите и даноците .или остварувањето на основ-
ните материјални односи утврдени со општестве-
ниот план на Југославија, со посебен сојузен закон 
се определуваат границите во кои општествено-по-
литичките заедници ја утврдуваат височината на 
придонесите и даноците. 

Со републички закон можат да се определат 
границите во кои општините во таа република ја 
утврдуваат височината на придонесите и даноците. 

Член 10 
Обврзник на придонесот односно данокот е 

граѓанин што остварува личен доход односно при-
ход или што има или ќе стекне "имот, на кои врз 
основа на закон се плаќаат придонеси и даноци. 

По исклучок, кога е тоа определено со овој за-
кон, обврзник на придонесот односно данокот е 
граѓанин како претставник на домаќинство чиј 
член е тој. 

Како домаќинство според овој закон се подраз-
бира заедница за живеење, стопанисување и тро-
шење на остварените приходи. 

Член 11 
Основица на придонесот од личниот доход е 

личниот доход на граѓанинот што тој ќе го оствари 
со лична работа. 

Личниот доход кој служи како основица за пла- , 
ќање на придонесот од личниот доход ги содржи и 
сите придонеси што се плаќаат од личните доходи 
според овој и други сојузни закони. 

Основица на данокот на приходите од имот или 
имотни права е приходот што ќе го оствари граѓа-
нинот со користење имот или имотни права. 

Основица на данокот на имот е вредноста на 
нѕеподвижноста што ќе ја стекне граѓанинот врз 
основа на наследство или подарок, како и имотните 
предмети определени со закон. 

Член 12 
Отопите на придонесите и даноците се пропи-

шуваат со закон односно со одлука на општинското 
собрание. 
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Општествено-политичката заедница ги опреде-
лува отопите за оние придонеси и даноци што спо-
ред посебен сојузен закон и припаѓаат како нејзин 
приход. 

Стопите на придонесите и даноците се опреде-
луваат посебно за секој вид придонеси и даноци. 

Стопите за секој вид придонеси "и даноци се 
единствени на целата територија на општествено-
податичката заедница, доколку со овој закон не е 
определено поинаку. i 

Член 13 
Стопите на придонесите и даноците можат да 

бидат прогресивни или пропорционални, а*ко со овој 
закон не е определено поинаку. 

Сто пите на придонесите што ги пропишува фе-
дерацијата се пропорционални, освен отопите на 
придонесот од вкупниот приход на граѓаните кои 
се прогресивни. 

Член 14 
Ако се применуваат прогресивни стопи на при-

донесот односно данокот, придонесот односно дано-
кот спрема фактичната основица не може да биде 
поголем од придонесот односно данокот по најбли-
ската пониска стопа применета врз највисоката 
основица што & одговара на таа стопа, наголемен 
Со разликата помеѓу фактичната основица и најви-
соката основица врз која се применува непосредно 
пониската стопа. 

Член 15 
Општествено-политичката заедница ги пропи-

шува отопите на придонесите и даноците, по пра-
вило, за повеќе години. 

(Отопите на придонесите и даноците се опреде-
луваат во согласност со насоките утврдени со 
општествените планови. 

Член 16 
Височината на придонесите односно даноците 

се утврдува според прописите за определување на 
основиците и стопите што важеле на 1 јануари на 
годината за која се утврдуваат обврските. 

Прописите за утврдување основиците и ото-
пите на придонесите односно даноците, доколку се 
поповолни за обврзниците на придонесите односно 
даноците, можат да имаат повратно дејство. 

Член 17 
Секоја општествено-полптичка заедница може 

да донесе прописи за трајни и привремени ослобо-
дувања и олесненија од плаќање на придонесот 
односно данокот што и припаѓа. 

Ослободувањата и олеснеше јата од плаќање 
придонеси односно даноци предвидени со овој за-
кон се задолжителни за сите општествено-поли-
тички заедници. 

Ослободувањата и олесненијата предвидени со 
републички закон односно со одлука на општинското 
собрание врз основа на републички закон важат и 
за приходите на федерацијата што на неа и при-
паѓаат на територијата на републиката односно 
општината. 

Член 18 
Ослободувања и олесненија од плаќање поидо-

неси односно даноци можат да се пропишат ако тоа 
го бара поттикнувањето на производноста на трудот, 
на развојот на одделни стопански или други дејно-
сти, остварувањето на мерките на социјалната по-
литика, или ако тоа го налагаат други општи ин-
тереси. г̂ 

Член 19 
Личните доходи односно приходите привремено 

ослободени од плаќање придонеси односно даноци 
не влегуваат во основицата врз која се примену-
ваат стопите на придонесите односно даноците. 

Ако е стекнувањето и губењето на некое право 
на граѓаните обусловено со височината на прихо-
дите односно со височината на придонесите односно 
даноците (даночен цензус), во приходите ќе сз 
засмета и приходот привремено ослободен од пла-

ќање придонеси односно даноци, а придонесите 
односно даноците се пресметуваат како да не по-
стојат тие привремени ослободувања, ако тоа со 
посебни прописи не е определено поинаку 

Член 20 
Надлежниот орган на управата на општината 

е должен писмено да го извести обврзникот за 
основицата, стопата и височината на придонесот 
односно данокот. 

Член 21 
Придонесите се пресметуваат и се наплатуваат 

при исплатата на приходите (придонес^ по одби-
вање), или придонесите односно даноците се обло-
жуваат на годишна основица или во годишен износ 
односно на друг начин, во согласност со овој закон. 

Член 22 
Придонесот по одбивање го пресметува и го 

наплатува исплатителот на приходот, и тоа при 
исплатата на приходот. 

Основицата на придонесот односно данокот кој 
се обложува на годишната основица или во годишен 
износ ја утврдува и облогот со придонес односно 
данок го врши надлежниот орган на управата на 
општината за сите општествено-политички заед-
ници на кои придонесот односно данокот им при-
паѓа. 

Член 23 
Придонесите по одбивање се пресметуваат по 

отопите што ги утврдува општеетвено-политичката 
заедница на чија територија се остварува доходот, 
а се уплатуваат во корист на општествено-поли-
тичката заедница на чија територија е живеали-
штето на обврзникот на придонесот. 

Како живеалиште, во смисла на овој закон, се 
подразбира местото на постојано живеење на обвр-
зникот. 

Во случај на сомневање к г - - живеалиште на 
обврзникот се подразбира местото во кое постојано 
живее неговата потесна фамилија. 

Како потесна фамилија се сметаат членовите 
на домаќинството што обврзникот според законот 
е должен да ги издржува. 

Поблиски прописи за тоа што се смета како 
живеалиште на обврзникот донесува Сојузниот 
извршен совет односно органот што тој ќе го 
овласти. 

Член 24 
Облогот и наплатата на придонесите освен при-

донесот по одбивање, како и облогот и наплатата 
на данокот на приход остварен со употреба на до-
полнителна работа на други лица, ги врши надлеж-
ниот орган на управата на општината на чија тери-
торија обврзникот има деловно седиште,, односно на 
чија територија се наоѓа земјиштето од кое се 
остварува личниот доход, ако со ОБОЈ закон не е 
определено поинаку. 

Облогот на придонесот освен придонесот по 
одбивање, како и облогот на данокот на приход 
остварен со употреба на дополнителна работа на 
други лица, се врши по стопите што ги пропишала 
оштествено-политичката заедница на чија терито-
рија е деловното седиште на обврзникот односно 
на чија територија е земјиштето од кое се остварува 
личниот доход и се уплатуваат во корист на таа 
општеетвено-политичка заеднина. 

По исклучок од ст. 1 и 2 на овој член, за 
обврзниците што немаат постојано деловно седиште 
или ако тоа не може да се утврди, облогот на при-
донесите односно даноците го врши надлежниот 
срган на управата на општината на чија територија 
обврзникот има живеалиште, и тоа по отопите што 
ги пропишува собранието на таа општина. 

Член 25 
Облогот и наплатата на даноците, освен данокот 

на приход остварен со употреба^ на дополнителна 
работа на други лица, ги врши надлежниот орган 
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на управата на општината на чија територија е 
имотот односно на чи ја територија се остварува 
приходот- од имот или имотни права. 

Облогот на даноците се врши по стопите што 
ги утврдува општествено-политичката заедница на 
чија територија се остваруваат приходите од имот 
или имотни права односно на чија територија се 
наоѓа или се стекнува имотот, и данокот се плаќа 
во корист на таа општествено-политичка заедница, 
ако со овој закон не е определено поинаку. 

Член 26 
Обврзниците на придонесот односно данокот мо-

жат со републички закон да се обврзат на водење 
деловни книги. 

Обврзниците на придонесот односно данокот 
што се должни да водат деловни книги, се должни 
да ги водат нив уредно и ажурно. 

Основицата на придонесот односно данокот на 
тие обврзници се утврдува врз основа на деловните 
книги. 

Ако деловните книги не се уредно и ажурно во-
дени или ако податоците во книгите< не се веродо-
стојни, надлежниот орган на управата на општи-
ната со решение ќе утврди дека деловните книги 
не можат да служат к"ако основ за утврдување на 
основицата на придонесот односно данокот. 

Жалбата на обврзникот на придонесот односно 
данокот против решението донесено во смисла на 
ставот 4 од овој член не го одлага понатамошното 
водење на постапката за облог и наплата на при-
донесот односно данокот. 

Со републички закон и прописи донесени врз 
основа на закон ќе се регулира начинот за водење 
на деловните книги, како и начинот за утврдување 
на нивната веродостојност. / 

ЧЛен 27 
Обврзникот на придонесот односно данокот има 

право на увид, во податоците што служеле како 
основ за утврдување на неговите обврски за пла-
ќање на придонесот односно данокот. 

Член 28 
За да ја утврди основицата на придонесот одно-

сно данокот, надлежниот орган на управата на 
општината има право да ги прегледа деловните 
книги и деловните простории на обрзникот на при-
донесот односно данокот. 

Член 29 
Исплата и евидентирањето на исплатата на на-

доместоците на граѓаните за продадени стоки и из-
вршени услуги на државни органи, работни, и други 
организации, како и на другите примања на гра-
ѓаните од тие органи и организации на кои се плаќа 
придонесот односно данокот според овој закон, се 
вршат на начинот и под условите предвидени^ со 
прописите на Сојузниот извршен совет односно орга-
нот што тој ќе го овласти. 

Член 30 
Граѓаните се должни да ги извршуваат своите 

обврски во поглед на плаќањето на придонесите 
односно даноците уредно, на начинот и во роковите 
што се определени со закон и со други прописи на 
општествено-политичките заедници. 

На износите на придонесот односно данокот што 
не се платени во рокот, обврзниците плаќаат ин-
терес. 

Член 31 
Во случај на неизвршување на обврската за 

плаќање на придонесот односно данокот во рокот, 
наплатата се врши по присилен пат. 

Присилната наплата на придонесот односно да-
нокот се врши од оние приходи и имот чие одзе-
мање односно продажба би предизвикало на јмала 
штета за обврзникот. 

Со присилната наплата на придонесот и данокот 
не може да се доведе во прашање нужното и з д р ж у -
вање на обврзникот, на членовите на неговото дома-
ќинство, како и на другите лица што според зако-
нот е должен да ги издржува, ниту вршењето на 
неговата дејност од ко ја тп остварува приходите. 

Член 32 
Утврдувањето на обврските на плаќање како и 

редовната и присилната наплата на придонесот 
односно данокот мораат да се вршат на начин кој 
во најголема мера ја штити личноста и достоин-
ството на граѓанинот, како и на начин со кој му се 
дава можност на обврзникот да ги заштити своите 
врз закон засновани права и интереси. 

Член 33 
Во поглед на обврските на плаќање придонеси 

односно даноци, со граѓаните се изедначени при-
ватните правни лица, ако со овој закон не е опре-
делено поинаку. 

Член 34 
Странските државјани, странските приватни 

правни лица и странските организации што во Ј у -
гославија остваруваат доход односно приход, имаат 
или ќе стекнат имот, доколку со овој закон не е 
определено поинаку, плаќаат придонес односно да-
нок според одредбите на овој закон. 

II. ВИДОВИ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ 

Член 35 
Видови придонеси што се плаќаат од личниот 

доход се: 
1) придонес од личниот доход од работен однос; 
2) придонес од личниот доход од земјоделска 

дејност; 
3) придонес од личниот доход од самостојно 

вршење на занаетчиски и други стопански дејности; 
4) придонес од личниот доход од самостојно вр-

шење интелектуални услуги; 
5) придонес од личниот доход од авторски пра-

ва, патенти и технички унапредувања; 
6) придонес од вкупниот приход на граѓаните. 

Член 36 
Видови даноци што се плаќаат на приходите од 

имот и на имотот се: 
1) данок на приход од згради; 
2) данок на приход од имот и имотни права; 
3) данок на наследство и подарок; 
4) данок на орудија за производство во земјо-

делството и на хибридна лоза; 
5) данок на приход остварен со употреба на 

дополнителна работа на други лица. 
Член 37 

Според постапката утврдена со закон може да 
се воведува местен самопридонес, како вид на са-
моод а ноч ува ње на граѓаните. 

Член 38 
Сокој вид придонес и данок посебно се обло-

жува односно пресметува. 
Член 39 

Покра ј придонесите, даноците и месниот само-
придонес о п р е д е л е в со овој закон, само со соју-
зен. закон можат да се установуваат други придо-
неси односно даноци на граѓаните. 

III. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД 
Р О Б ОТЕН ОДНОС 

Член 40 
Личен доход од кој се плаќа придонес од лич-

ниот доход од работен односе (во понатамошниот 
текст: придонес од работен однос), доколку со овој 
закон не е определено поинаку, се сите парични 
примања остварени по основот на работен однос, 
освен паричните примања што претставуваат надо* 
месток на фактичните трошоци. 

К а к о личен доход се смета и доходот на чле-
новите на претставничките тела за нивната работа 
во претставничките органи или во општествените и 
други организации, камо и доходот што членовите 
на задругите го примаат за работата во задругата. 
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Поблиски прописи за тоа што се смета како 
личен доход од кој се плаќа придонес од работен 
однос и кои парични примања ' претставуваат на-
доместок на фактичните трошоци, во смисла на 
ставот 1 од овој член, ќе донесе Сојузниот извршен 
совет. 

Член 41 
Основица на придонесот од работен однос е 

секое одделно примаше што се смета како личен 
доход од работен однос. 

Придонесот од работен однос се пресметува и 
се плаќа при секоја исплата на личен доход (при-
донес по одбивање). 

Поблиски прописи за начинот на пресметување 
и плаќање на придонесот од работен однос доне-
сува сојузниот секретар за финансии. 

Член 42 
Отопите на придонесот од работен однос се про-

порционални. 
Член 43 

Со републички закон или врз основа на тој 
закон маже да се предвиди плаќање на придонесот 
од работен однос според паушална основица или во 
паушален износ кога^е тоа неопходно за да се по-
едностави пресметката во врска со, работниот однос 
во месните заедници и станбените згради, к а ј при-
ватните работодавци, како и во други слични 
случаи. 

Член 44 
Придонес од работен однос не се плаќа: 
1) од пензиите и инвалидските принадлежности 

по кој и да е основ, како и од другите надоместоци 
и примања по основот на социјално осигурување; 

2) од додатоците на деца; 
3) од надоместоците за време »а привремена 

безработност; 
4) од личните доходи на работниците запослени 

во занаетчиски дуќани, продавници и угостителски 
делс2ни единици со внатрешна паушална пресмет-
ка. што тие работници ќе ги остварат над износите 
исплатени врз^ основа на договор за внатрешна 
паушална пресметка склучен помеѓу занаетчискиот 
дуќан, продавницата односно угостителската де-
ловна единица и работната организација во чи ј 
состав се тие; 

5) од наградите на учениците на стручните 
училишта со практична обука и на студентите за 
време на нивната практична работа во работни ор-
ганизации, како и од наградите за работа на ли-
цата за време на рехабилитација; 

6) од стипендиите на лицата што не се наоѓаат 
во работен однос; 

7) од износите на странска валута што му се 
исплатува на странскиот персонал во речниот и по-
морскиот сообраќај за време на престојување на 
пловниот објект надвор од границите на Југосла-
вија односно надвор од крајбрежното море на Југосла-
вија. како и на линискиот персонал на речниот со-
обраќај стациониран во странство. 

Височината на странската валута од точката 7) 
на ставот 1 на овој член ја пропишува сојузниот 
секретар за финансии. 

Член 45 
Југословенски држав јанин запослен к а ј југо-

словенски претставништва или организации во 
странство, плаќа придонес од работен однос од из-
носот на личниот доход што би го остварил ако 
би бил на работа во Југославија, ако на тој доход 
не се плаќа придонес или данок во земјата во која 
е запослен. 

Југословенски држав јанин упатен во странство 
заради вршење работи во врска со извршување на 
меѓународни, деловни или други договори или зара-
ди стручно усовршување, кој останал во работен од-
нос во Југославија, плаќа придонес од работен однос 
на начинот и под условите од ставот 1 на овој 
член. 

Член 46 
Придонес од работен однос плаќа југословенски 

д р ж а в ј а н и н кој на територијата на Југославија е 
запослен к а ј дипломатски односно конзуларни прет-
ставништва или к а ј странски или меѓународни ор-
ганизации, или кој е запослен к а ј претставник илиј 
службеник на тие претставништва или организации 

Член 47 
Придонес од личниот доход од работен однос 

што ќе го остварат за работа во странски дипло-
матски мисии и конзулати и во меѓународни орга-
низации односно к а ј претставници и службеници 
на тие мисии, конзулати или организации во Југо-
славија, не плаќаат : 

1) шефовите на странски дипломатски мисии 
акредитирани во Југославија и дипломатскиот пер-
сонал на странски дипломатски мисии во Југо-
славија како и членовите на нивните фамилии што 
сочинуваат составен дел на нивното домаќинство, 
под услов тие членови на 'домаќинството да не се 
југословенски држав јани ; 

2) шефовите на странски конзулати во Југосла-
вија и конзуларните функционери овластени да вр-
шат конзуларни функции и членовите на нивните 
фамилии што сочинуваат составен дел на нивните 
домаќинства, под услов тие членови на домаќин-
ството да не с^ југословенски држав јани ; 

3) административниот и техничкиот персонал 
на странските дипломатски мисии во Југославија и 
конзуларните службеници што вршат администра-
тивни и технички работи во странски конзулати во 
Југославија и членовите на нивните фамилии што 
сочинуваат составен дел на нивните домаќинства, 
под услов тие членови на домаќинството да не се ју -
гословенски држав јани или да немаат постојано ж и -
веалиште во Југославија ; 

4) функционерите на Организацијата на обеди-
нетите нации и на нејзините специјализирани аген-
ции, експертите на техничката помош на Организа-
цијата на обединетите нации и на нејзините специ-
јализирани агенции; 

5) послужниот персонал на странски дипломат-
ски мисии и конзулати и меѓународни организации, 
приватната послуга запослена к а ј шефови и дипло-
матски персонал на странски дипломатски мисии и 
меѓународни организации во Југославија , под услов 
да не се југословенски д р ж а в ј а н и или да немаат 
постојано живеалиште во Југославија . 

Придонес од работен однос не плаќат почесните 
конзуларни функционери на странски конзулати во 

11 Југославија — од личните доходи и од надоместо-
ците што ги примаат од државата на именувањето 
за вршење на конзуларните функции. 

Член 48 
Југословенски државјанин, како и странски 

држав јанин кој ќе оствари личен доход непосредно 
од странство за работа извршена во Југославија , 
од така остварениот личен доход плаќа придонес 
од работен однос. 

Член 49 
Лицата запослени к а ј дипломатски односно кон-

зуларни претставништва на странски држави или 
к а ј меѓународни организации, или кои се запослени 
к а ј претставници' или службеници на тие претстав-
ништва и организации што на територијата на Ј у -
гославија уживаат дипломатски имунитет, доколку 
се обврзници на придонесот според овој закон, се 
должни самите да го пресметаат и уплатат придо-
несот од работен однос според одредбите од овој 
закон, во рок од седум дена од денот на примањето 
на личниот доход. 
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Член 50 
Странските организации што не уживаат ди пло- ' 

матски имунитет во Југославија, како и службени-
ците на тие организации к а ј кои се запослени југо-
словенски или странски државјани, а имаат се-
диште односно живеалиште во Југославија, се дол-
жни при исплатата на личните доходи да го пре-; 
сметаат и уплатат придонесот од работен однос спо-
ред одредбите од овој закон, во рок од седум дена 
од денот на исплатата на личниот доход. 

Член 51 
Придонесот од работен однос пресметан и за -

прен од личните доходи на југословински држав-
јани запослени к а ј југословенски претставништва и 
организации во странство се плаќа во корист на 
општествевно — политичката заедница на чија тери-
торија се наоѓало живеалиштето на обврзникот пред 
заминувањето на служба во странство. 

IV. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

Член 52 
Обврзник на придонесот од личниот доход од 

земјоделска дејност е сопственикот или плод оу жи-
вателот на земјиште, кој како сопственик или пло-
доуживател на земјиште се води во катастарските 
книги според состојбата на 1 декември на годината 
што ft претходи на годината за која се врши обло-
гот на придонесот. 

Промените во поглед на обврзниците на при-
донесот од личниот доход од земјоделска дејност 
извршени во текот на годината, важат од 1 јануари 
наредната година, ако на пропишан начин се при-
јавени пред тој рок. 

тгттотт 5,3 
Ако користи земјиште граѓанин кс.„ 

пишан во катастарот како негов сопственик или 
плодоуживател ниту тој е закупувач на земји-
штето, обврзник на придонесот од личниот доход од 
земјоделска дејност е корисникот на земјиштето. 

Член 54 
Ако повеќе сопственици или плодоуживатели 

на земјиште сочинуваат едно домаќинство, обврзник 
на придонесот, по правило, е старешината на дома-
ќинството. 

Член 55 
Основица на придонесот од личниот доход од 

земјоделска дејност е катастарскиот приход. 
Утврдувањето на катастарскиот приход се регу-

лира со посебен сојузен закон. 
Со републички закон може да се определи при-

донесот од личниот доход од земјоделска дејност 
кој им припаѓа на републиката и општината на 
приходите од шуми да се пресметува и спрема 
друга основица, а не спрема катастарскиот приход. 

Член 56 
Придонесот од личниот доход од земјоделска 

дејност (во ^натамошниот текст: придонесот од 
земјоделство) се обложува и се наплатува во оп-
штината на чија територија се наоѓа земјиштето. 

Ако обврзникот на придонесот од земјоделство 
има земјиште на територијата на две или повеќе 
општини, придонесот се обложува посебно на ка-
тастарскиот приход од земјиште во секоја од тие 
општини, а по стопата која му одговара на вкуп-
ниот катастарски приход од земјиштата на тери-
торијата на сите тие општини. 

Член 57 
Придонесот од земјоделство се плаќа на при-

ходот од земјиште кое може да се искористува за 
земјоделско производство, без оглед дали тоа така 
се искористува или не. 

Член 58 
Придонес од земјоделство не се плаќа на ка-

тастарскиот приход: 
1) од земјиште чие искористување за земјодел-

ско производство врз основа на закон е забрането 
од страна на надлежниот орган; 

2) од земјиште на странски држави кра ј згра-
дите на дипломатски и конзуларни претставништва 
под услов на реципроцитет, како и од земјиште на 
меѓународни организации. 

Член 50 
На приходот од земјиште дадено во закуп на 

работна организација, запади искористување за 
земјоделско производство, закуподавецот плаќа 
придонес од земјоделство на катастарскиот приход 
или на приходот од закупнина, спрема тоа што од 
тоа е за него поповолно. 

.На приходот од земјиште дадено во закуп на 
граѓанин, како и на приходот од земјиште дадено 
во закуп на работна организација за неземјоделски 
цели, закуподавецот плаќа придонес од земјодел-
ство на катастарскиот приход или на приходот од 
закупнина, спрема тоа кој приход е поголем. 

Член 60 
Со републички закон ќе се пропишат посебни 

олесненија во вид на намалување на обложениот 
придонес од земјоделство за земјишта дадени во 
закуп на подолго време на работни организации за 
земјоделско производство, и тоа зависно од вре-
мето на траењето и од другите услови на закупот. 

Член 61 
Не се плаќа придонес од земјоделство за зем-

јиште дадено во закуп на работна организација за 
земјоделско производство, ако закупнината се со-
стои во доживотно примање на сопственикот, под 
услов таквото земјиште по неговата смрт да пре-
минува во општествена сопственост. 

Член 62 
Со републички закон можат да се ослободат од 

плаќање на придонесот од земјоделство сопственици 
на земјишта чиј вкупен посед не преминува опре-
делена површина или чиј вкупен катастарски при-
ход не преминува определен износ. 

Ослободувањето од придонесот од ставот 1 на 
овој член не влијае врз стекнувањето на материјал-
ни права обусловени со височината на доходот одно-
сно придонесот, доколку со посебен сојузен закон 
не е определено поинаку. 

Член 63 
Ако е дојдено до промена во сопственоста на 

земјиште врз основа на решение од државен орган, 
по барање на обврзникот или државниот орган, ќе 
се отпише придонесот од земјоделство кој отпаѓа 
на тоа земјиште, и тоа за сите години во кои об-
врзникот поради тие промени не остварувал приход 
од тоа земјиште и ако не е завршена постапката 
за спроведување на тие промени. 

Отпишување на придонесот во смисла на ста-
вот 1 од овој член ќе се врши и кога сопственикот 
ќе и го подари земјиштето на општествено-политин-
ката заедница, работна или друга организација. 

Едностраната изјава на волјата на сопственикот 
на земјиштето дадена во законска форма се смета 
како извршен подарок во смисла на ставот^ 2 од 
овој член. 

Член 64 
Со републички закон може да се определи ото-

пите на придонесот од земјоделство што ги пропи-
шуваат општинските собранија да можат, за оддел-
ни катастарски општини да бидат пониски од един-
ствените стопи пропишани за делата територија на 
општината. 
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V. П Р И Д О Н Е С О Д Л И Ч Н И О Т Д О Х О Д О Д С А М О -
С Т О Ј Н О В Р Ш Е Њ Е Н А З А Н А Е Т Ч И С К И И Д Р У Г И 

С Т О П А Н С К И Д Е Ј Н О С Т И 

Член 65 
Обврзник на придонесот од личниот доход од 

самостојно вршење на занаетчиски и други стопан-- ' 
ски дејности е граѓанин кој со личнев работа само-
стојно произведува стоки или врши услуги заради 
стекнување доход, во вид на постојано занимање 
или во вид на повремено производство на стоки или 
повремено вршење на услуги, ако на приходот од 
тие дејности не плаќа други видови придонеси од-
носно даноци. 

Член бб 
АКО повеќе лица остваруваат личен доход со 

заедничко вршење занаетчиска дејност, секое од 
нив е обврзник на придонесот од занаетчиски деј-
ности според своето учество во остварениот вкупен 
доход. 

Учеството во остварениот вкупен доход се утвр-
дува врз основа на договорот склучен помеѓу лица-
та од ставот 1 на овој член, а ако тие лица не 
склучиле договор, учеството во остварениот '»купен 
доход се утврдува во еднакви делови.-

Член 67 . 
Придонесот од личниот доход од самостојно 

вршење на занаетчиски и други стопански дејности 
(во понатамошниот текст: придонесот од занает-
чиски дејности) се обложува: според -годишна пау-
шална основица, во годишен паушален износ, во 
процент од секој поединечно остварен бруто приход 
и според фактичкиот личен доход. 

Член 68 
Придонес од занаетчиски дејности според го-

дишна паушална основица плаќаат . граѓани кои 
самостојно и трајно вршат услужни занаетчиски 
дејности. 

За определени услужни занаетчиски дејности 
со републички, закон може да се пропише да се 
плаќа придонесот според утврдениот фактичен до-
ход. 

Член 69 
Годишната паушална основица се утврдува за 

годината однапред до височината на просечниот го-
дишен личен доход од работен однос на работници-
те со соодветна стручна сирома од истата дејност 
што ја вршат стопанските организации на територи-
јата на општината во која се наоѓа деловното се-
диште на обврзникот или на територијата на сосед-
на општина, остварен за редовно работно време. Ако 
на територијата на тие општини не постојат стопан-
ски организации што вршат такви дејности, годиш-
ната паушална основица се утврдува до височината 
»а личниот доход од работен однос на работниците 
на стопанските организации од териториите на тие 
општини што вршат слична или друга дејност. 

Утврдената годишна паушална основица не мо-
же да се зголеми во текот на годината, а може да 
се намали под условите определени со републички 
з&кон. 

По барање на обврзник на придонесот од занает-
чиски дејности, кој тој придонес го плаќа според 
годишна паушална основица, надлежниот орган на 
управата на општината ќе донесе решение наместо 
според годишна паушална основица да се опреде-
лува придонесот според фактичкиот доход. 

Паушалната основица од ставот 1 на овој член 
може да се утврди и со договор помеѓу надлежниот 
орган на управата на општината и обврзникот на 
придонесот. 

Член 70 
Отопите иа придонесот од занаетчиски дејности 

врз годишниве паушални основици1 можат да бидат 
утврдени најмногу до височината на Истопите про-
пишани за личните доходи од работен однос. 

Член 71 
Придонесот од занаетчиски дејности ќе се опре-

дели во годишен паушален износ однапред- за об-
врзниците што вршат занаетчиски или други сто-
пански дејности во помал обеед повремено Или без 
постојано деловно место, или ако паушалната осно-
вица и фактичниот личен доход на обврзниците не 
може да се утврди поради посебните услови и окол-
ности под кои се вршат овие дејности. * 

Годишниот паушален износ на придонесот од 
занаетчиски дејности за обврзниците што личниот 
доход го остваруваат без постојано деловно мФбто, 
РО утврдува органот ма управата на општината на 
чија територија е "нивното живеалиште, на која и & 
припаѓа овој придонес; 

Член 72 
Придонес од занаетчиски дејноста во процент 

од секој поединечно остварен бруто-приход (во по-
натамошниот текст: придонесот по .одбивање) пла-
ќаат граѓаните што им вршат повремени услуги на 
државни органи или работни и'други, организации 
или од нив остваруваат приходи од споредни деј-
ности во земјоделството што не се опфатени со ка-
тастарскиот- приход, под, услов тие доходи да не 
произлегуваат од работен однос или од вршење на 
занаетчиски и други дејности на кои се плаќа при-
донес на кој и да е "друг начин од членот 67 на овој 
закон. 

Придонесот по одбивање се плаќа при секоја 
исплата. 

Член 73 
Придонес, по одбивање плаќаат и странски пре-

возници на патници и стоки кога патници и стоки 
превезуваат од Југославија а немаат свои претстав-
ништва во Југославија, ако југословенските превоз-
ници на патници и стоки плаќаат соодветен данок 
во односната странска држава. 

Отопите на овој придонес ги пропишува Сојуз-
ната скупштина. 

Член 74 
Придонес од занаетчиски дејности според фак-

тичкиот личен доход плаќаат обврзниците што се 
занимаваат со занаетчиско производство, како и 
други обврзници на придонесот од занаетчиски деј-
ности што овој придонес не го плаќаат според го-
дишна паушална основица, во годишен паушален 
износ, ниту плаќаат придонес по одбивање. 

За определени производствени занаетчиски деј-
ности може да се пропише со републички закон да 
се плаќа придонесот според годишна паушална 
основица. 

/Член 75 
Основицата на придонесот од занаетчиски де ј -

ности според фактичкиот личен доход ја сочинува 
вкупниот приход од таа дејност остварен во текот 
на годината за која се врши облог на придонесот, 
намален за трошоците што биле нужни за оствару-
в а л е на тој приход. 

Како вкупен приход се подразбира вкупниот 
едногодишен износ на наплатените надоместоци за 
продадените стоки и извршените услуги. 

Како трошоци нужни за остварување на вкуп-
ниот приход, што се одбиваат од вкупниот приход, 
се подразбираат трошоците на производството и 
вршењето на услугите, трошоците на режијата и 
другите трошоци нужни за остварување на вкупниот 
приход определени со републички закон. 
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Член 76 
Основицата на придонесот од занаетчиски деј-

ности што се утврдува според фактичкиот личен 
доход на обврзникот не може, по правило, да изне-
сува помалку од едногодишниот просечен личен до-
ход на роботник со соодветна стручна спрема од 
истата дејност што ја вршат стопанските организа-
ции на територијата на општината во к о ј а ј е наоѓа 
деловното седиште на обврзникот или на територи-
јата на соседната општина, остварен за редовно ра-
ботно време. Ако на територијата на тие општини 
не постојат стопански организации што вршат такви 
дејности, годишната основица не може да биде 
помала од просечниот личен доход од работен однос 
на работниците на стопанските организации од тег 
риториите на тие општини што вршат слична или 
друга дејност. 

Член 77 
Со републички закон може да се определи при-

донесот од занаетчиски дејности да се плаќа и од 
приходите остварени со вршена на споредни деј-
ности во земјоделството што не се опфатени со 
катастарскиот приход, како и на приходите оства-
рени со искористување на земјиште за неземјодел-
ски цели. 

Со републички закон може да се определи при-
донес од занаетчиски дејности да плаќаат и заку-
пу вачите на земјиште на кои земјоделската дејност 
не им е основно занимање, ако нд тоа земјиште се 
занимаваат со производство за пазар или од него 
стекнуваат други приходи. 

VI ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД САМО-
СТОЈНО ВРШЕЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ 

Член 78 
Обврзник на придонесот од личниот доход од 

самостојно вршење интелектуални услуги е граѓа-
нин мој остварува приход со самостојно вршење ин-
телектуални или други нестопагнски услуги, ако на 
овој приход не се плаќа придонес од личниот доход 
од авторски права, патенти и технички унапреду-
вања. 

Член 79 
Ако повеќе лица остваруваат личен доход со 

заедничко вршење интелектуални или други несто-
лански услуги, секое од нив е обврзник на придо-
несот од личниот доход од самостојно вршење инте-
лектуални услуги сразмерно со своето учество во 
остварениот вкупен доход. 

Учеството во остварениот вкупен доход се утвр-
дува врз основа на договорот склучен помеѓу лицата 
од ставот 1 на овој член, а ако тие лица не склу-
чиле договор, учеството во остварениот вкупен до-
х;од се утврдува БО еднакви делови. 

Член 80 
Основицата на придонесот од личниот доход од 

самостојно вршење интелектуални- услуги ја сочи-
нува вкупниот приход од овие услуги остварен во 
текот на годината за која се врши облогот на при-
донесот, намален за трошоците што биле нужни за 
остварување на тој приход. 

Како вкупен приход се подразбира вкупниот 
едногодишен износ на наплатените надоместоци- за 
извршените интелектуални или други нестопански 
услуги. 

Трошоци нужни за остварување на вкупниот 
приход, што се одбиваат од вкупниот приход, се 
издатоците нужни за извршување* на интелектуал-
ните или други нестопански услуги, како и другите 
издатоци нужни за остварување ка вкупниот приг 
ход определени со републички закон; 

Член 81 
Основицата на придонесот од личниот доход од 

самостојно вршење интелектуални услуги не може, 
по правило, да изнесува помалку од едногодишниот 
просечен личен доход на работник со соодветна 
стручна спрема во работен однос к а ј државен орган 
односно работна организација, на територијата на 
општината во која се наоѓа деловното седиште на 
обврзникот или на територијата на соседна општина, 
остварен за редовно работно време. 

Член 82 
Отопите на придонесот од личниот доход од са-

мостојно вршење интелектуални услуги можат да 
бидат утврдени најмногу до височината на отопите 
пропишани за лични доходи од работен однос. 

Член 83 
Придонесот од личниот доход од самостојно вр-

шење интелектуални услуги може да се определи и 
во паушален износ за обврзниците што самостојно 
вршат интелектуални услуги во помал обем, повре-
мено или без постојано деловно место или за кои 
личниот доход не може да се утврди со оглед ^а 
посебните услови и околности под кои се вршат овие 
услуги. ; 

VII. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД АВТОР-
СКИ ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ УНА-

ПРЕДУВАЊА 
Член 84 

Обврзник на придонесот од личниот доход од 
.авторски права, патенти и технички унапредувања 
е граѓанин кој остварува личен доход од авторски 
права, права на патенти или технички унапредува-
ња, кои се заштитени со посебни сојузни закони. 

Придонесот од личниот доход од авторски прав^, 
права на патенти и технички унапредувања (во по-
натамошниот текст: придонесот од авторски права) 
се плаќа и на наградите за постигнат успбх во нау-
ката и уметноста, доколку со овој закон не е опре-
делено поинаку.. 

Како личен доход од авторски права според овој 
закон се смета и доходот од изведување на музички, 
книжевни и уметнички творби. 

Член 85 
Основицата на придонесот од авторски права ја 

сочинува личниот доход остварен по основот на 
авторски права, права на патенти или технички 
унапредувања (во понатамошниот текст: личниот 
доход од авторски права), намален за трошоците што 
биле нужни за остварување на тој доход. 

Член 86 
Од личниот доход од авторски права што обврз-

никот ќе го оствари од државен орган, работна или 
друга организација се плаќа придонес од авторски 
права при секоја исплата на личен доход (придонес 
по одбивање). 

Од личниот доход од авторски права што обврз-
никот ќе го оствари од граѓани се плаќа придонес 
од авторски права на секој поединечно остварен до-
ход. Овој придонес се плаќа во рок од 15 дена од 
денот на остварувањето на доходот, ка ј надлежни-
от орган на управата на општината на чија терито-
рија обврзникот има живеалиште, 

Член 87 
Отопите на придонесот од авторски права сз 

пропорционални. 
Члан 88 

Придонес од авторски права не се плака: 
1) од награди што се даваат врз основа на закон 

и одлуки на, општествено-политичките заедници, 
одлуки на општествено-политичките организации и 
научните установи со кои се востановуваат награди 
за успеси во* науката, книжевноста и уметноста, ка -
ко особено општествено признание; 

2) од награди за животно дело што им се даваат 
како сеопштествено признание на истакнати науч-
ници, книжевници и уметници; 
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3) од награди што на научниците и уметниците 
им ги даваат Организацијата на обединетите нации 
или. нејзини организации, меѓународни организации 
и странски национални организации со меѓународен 
углед, како меѓународно признание за работата на 
науката, книжевноста и во уметноста; 

4) од личен доход од јубиларни изданија на цело-
купни книжевни, научни и уметнички творби, јуби-
ларни претстави и концерти, ако јубилејот се одне-
сува на 25 или повеќе години работа на авторот од-
носно уметникот изведувач; 

5) од личен доход остварен со приредување на 
ретроспективни изложби на уметнички творби. 

Член ' 89 
Од личниот доход од авторски права што ке го 

оствари граѓанин со продажба на производи на при-
менети уметности или од умножување или издава-
ње на други автовски творби, се илаќа придонес од 
автовски права само на доходот од продажба на 
оној број примероци кои според обичаите се сме-
таат како оригинали, а од личниот доход остварен 
со продажба на производи односно примероци над 
тој број. се плаќа придонес од занаетчиски дејности. 

Член 90 
Од личниот доход од авторски права што ќе го 

остварат во Југославија странски државјани и 
странски ппиватни правни лица кои немаат живе-
алиште во JvrocnaBHja, како и југословенски држав-
јани што имаат живеалиште во странство, придоне-
сот од авторски права и се плаќа на онаа опште-
ствено-полптичка заедница на чија територија е се-
диштето на исплатителот на доходот. 

Ако лицата од ставот 1 на овој член оствару-
ваат во Југославија доход по основот на авторски 
мали права, придонесот од авторски права и се пла-
ќа на општествено-политичката заедница на чија 
територија е седиштето на организацијата за зашти-
та на авторските мали права. 

VIII. ПРИДОНЕС ОД ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 
ГРАЃАНИТЕ 

Член 91 
Обврзник на придонесот од вкупниот приход е 

граѓанин кој ќе оствари вкупен чист приход од сите 
извори над определениот износ. 

Како вкупен чист приход се смета вкупниот из-
нос на сите лични доходи и приходи што служат 
како основици за плаќање придонеси односно дано-
ци на приходите, по одбивање на сите придонеси од-
носно даноци што се плаќаат според овој закон и 
другите придонеси односно даноци што се плаќаат 
од личните доходи односно приходи според посебни 
сојузни прописи. 

Член 92 
Ако обврзникот на придонесот од вкупниот при-

ход на граѓаните има личен доход од земјоделство 
од кој се плаќа придонес од земјоделство, во него-
виот вкупен приход се внесува делот на личниот 
доход од земјоделство што отпаѓа на него сразмерно 
со бројот на членовите на неговото домаќинство по-
стари од 18 години. 

Член 93 
Основицата на придонесот од вкупниот приход 

на граѓаните ја сочинува вкупниот чист приход 
на обврзникот остварен во годината за која се врши 
облогот на придонесот, намален за определениот 
износ. 

Износот за кој се намалува вкупниот чист при-
ход го определува Сојузната скупштина. 

Член 94 
Личниот доход од творба од која се плаќа при-

донес од авторски права што авторот ја творел по-
долго од една година се дели, по барање на обврзни-
кот што за тоа, поднесол потребни докази, на една-
кви делови на онолку години колку години авторот 
го творел делото, а најмногу на пет години. 

Член 95 
Отопите на придонесот од вкупниот приход на 

граѓаните се прогресивни. 
Отопите на придонесот од вкупниот приход на 

граѓаните ги определува Сојузната скупштина. 

IX. ДАНОК НА ПРИХОД ОД ЗГРАДИ 

Член 96 
Обврзник на данокот на приход од згради е 

сопственикот или плодоуживателот на зграда. 

Член 97 
Данок на приход од згради не плаќат: 
1) земјоделски домаќинства за економските згра-

ди што служат за сместување на земјоделски про-
изводи, добиток, земјоделски машини и алат; 

2) дипломатски и конзуларни претставништва 
за зградите во нивна сопственост во кои тие се 
сместени, како и претставништва на меѓународни 
организации за зградите во нивна сопственост во 
кои се сместени тие; 

3) странски држави за зградите во кои живеат 
членови и службеници на дипломатските и конзу-
ларните претставништва, под услов на реципроци-
тет. 

Член 98 
Од данокот на приход од згради се ослободу-

ваат приходите на новоподигнатите станбени згради 
односно станови во траење од најмалку 25 години 
сметајќи од првиот ден на наредниот месец по из-
давањето на одобрението за употреба на зградата. 

Ослободувањето од ставот 1 на овој член важи 
и за приходите од поправени згради односно ста-
нови, кои поради елементарни непогоди или други 
настани, независно од волјата^ на сопственикот, 
биле оштетени за над 50%. 

Ослободувањето од ст. 1 и 2 на овој член се 
дава само под услов зградите да се подигнати од-
носно поправени по одобрение од надлежниот орган. 

* 

X. ДАНОК НА ПРИХОД ОД ИМОТ И ИМОТНИ 
ПРАВА 

Член 99 
Обврзник на данокот на приход од имот и имо-

тни права е граѓанин кој.-остварува приход од из-
давање во закуп на неподвижни или подвижни пре-
дмети, од потстанарски закупнини и ђд други имот 
ни права, ако на тие приходи не се плаќаат некои 
други придонеси или даноци. 

Член 100 
Данокот на приход од имот и имотни права се 

плаќа и на приходот остварен со продажба на пред 
мет од поголема и потрајна употребна вредност 
што бил набавен со цел за препродажба, без оглед 
дали предметот е продаден во непромената или во 
промената состојба. 

АКО е продажбата на подвижни предмети од 
ставот 1 на овој член извршена по две години а на 
неподвижност^ по пет години од денот на нивната 
набавка не смее да се установува дали е набавката 
извршена со цел за препродажба. 

Член 101 
Основицата на данокот на приход од имот и 

имотни права ја сочинува вкупниот приход оства-
рен од имот или имотни права во годината за која 
се врши облогот на овој данок, намален за трошо-
ците што биле нужни за остварување на тој при-
ход. 

Овој данок може, во случаите определени со 
закон, да се плаќа во паушален износ. 
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Член 102 
Данок на приход од имот и имотни права не се 

плаќа на: 
1) примањата по основот на осигурување на 

животот и доживување; 
2) интересите и згодитоците по државните заеми; 
3) интересите и другите приходи по штедните 

влогови. 

Член 103 
Облогот на данокот на приход одчимот и имот-

ни права го врши надлежниот орган на управата 
на општината на чија територија обврзникот има 
живеалиште. 

Облогот на данокот на приходите од потстанар-
ски закупнини го врши надлежниот орган на упра-
вата на општината на чија територија се наоѓа 
зградата. 

XI. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК 

Член 104 
Обврзници на данокот нр наследство и подарок 

се граѓанин и приватно правно лице што во Југо-
славија ќе наследат или прим-т на подарок непод-
вижен имот. 

Обврзник на данокот на наследство и подарок 
е и приватно правно лице што ќе прими од стран-
ство подарокчво пари. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии 
да може подароците од ставот 2 на овој член во 
оправдани случаи да ги ослободи од плаќања данок 
на наследство и подарок. 

Плодоуживателот на неподвижности плаќа да-
нок на наследство и подарок под условите опреде-
лени со републички закон. 

Член 105 
Даночната обврска на данокот на наследство и 

подарок настанува во моментот на правосилноста 
на решението за наследување односно во моментот 
на примањето на подарокот. 

Подарокот се смета за примен во моментот на 
потпишувањето на договорот за подарок, а ако дого-
вор не е склучен — во моментот кога е примен по-
дарокот. 

Ако е неподвижност што е предмет на наслед-
ството односно подарокот оптоварена со плодоужи-
вање, обврската на наследникот односно на прима-
телот на подарокот за плаќање данок на наследство 
и подарок настанува по престанокот на плодо-
уживањето. 

Член 106 
Основица на данокот на наследство и подарок 

е прометната вредност на наследениот или на пода-
рок примениот неподвижен имот во моментот на 
настанувањето на даночната обврска, по одбивање 
на долговите и трошоците што отпаѓаат на имотот 
на кој се плаќа овој данок. 

' Член 107 
Отопите на данокот на наследство и подарок се 

прогресивни и зависат од вредноста на наследениот 
односно на подарок примениот имот и од наследниот 
ред. 

Кога наследник односно примател на подарокот е 
приватно правно лице отопите на данокот »а нас-
ледство и подарок се определуваат прогресивно спо-
ред вредноста на наследениот или на подарок при-
мениот имот. 

Член 108 
Данок на наследство и подарок не се плаќа на 

неподвижен имот на кој наследникот односно при-
мателот /на подарокот де може да стекне право на 
сопственост или плодоуживање според важечките 
прописи. 

Член 109 
Данок на наследство и подарок не плаќа нас-

ледник односно примател на подарокот кој во однос 
на оставителот односно давателот на подарокот се 

Ј1аоЃ9..,во пузв_ наследен ред: 
Ако е предмет на наследување односно подарок 

земјоделско земјиште, данок на наследство и пода-
рок не плаќа наследникот односно примателот на 
подарокот кој во однос на оставителот односно да-
вателот на подарокот се наоѓа во втор наследен 
ред, ако со оставителот живеел во заедничко дома-
ќинство во моментот на смртта на оставителот од-
носно во моментот на примањето на подарокот и 
ако земјоделството му е главно занимање. 

Ако предмет на наследување или подарок се 
фамилијарни станбени згради односно станови, на-
следникот односно примателот на подарокот кој во 
однос на оставителот односно давателот на подаро-
кот се наоѓа во втор наследен ред, не плаќа данок 
на наследство и подарок на еден стан, под услов 
со оставителот односно давателот на подарокот да 
живеел во заедничко домаќинство во моментот на 
смртта на оставителот односно во моментот на при-
мањето на подарокот. 

Член НО 
Данок на наследство и подарок не се плаќа на 

наследен to ли на подарок примен имот што даноч-
ниот обврзник ќе и го отстапи без надоместок на 
општествено-политичката заедница или на работни 
и други организации 

Данокот уплатен пред отстапувањето на наслед-
ството или подарокот не се враќа 

Член 111 
Облогот на данокот на наследство и подарок го 

вршѓи надлежниот орган на управата на општината 
на чија територија се наоѓа имотот. 

Ако наследениот или на подарок примениот 
имот се наоѓа на територијата од повеќе општини, 
облогот на данокот го врши надлежниот орган на 
управата на општината на вредноста на имотот кој 
се наоѓа на територијата на таа општина, а по сле-
пата што и одговара на вредноста на целокупниот 
наследен односно на подарок примен имот на кој 
се плаќа овој данок. "" 

ХИ. ДАНОК НА ОРУДИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И НА ХИБРИДНА ЛОЗА 

Член 112 
Граѓани што имаат определени крупни ору-

дија на механички погон за производство во земјо-
делството и шумарството или имаат хибридна лоза, 
плаќаат согласно со републички закон данок на ору 
дија за производство во земјоделството и на хибри-
дна лоза. 

ХИТ. ДАНОК НА ПРИХОД ОСТВАРЕН СО УПО-
ТРЕБА НА ДОПОЛНИТЕЛНА РАБОТА НА ДРУГИ 

ЛИЦА 

Член 113 
- Обврзник на данокот на приход остварен со 

употреба на дополнителна работа на други лица .е 
граѓанин кој во вршењето на дејноста заради сте-
стекнување приход користи и дополнителна работа 
на други лица. 

Член 114 
Основицата на данокот на приход остварен со 

употреба на дополнителна работа на други лица ја 
сочинува приходот остварен со употреба на допол-
нителна работа на други лица. 

Член 115 
Приходот остварен со употреба на дополнител-

на работа на други лица се утврдува во процент од 
личниот доход исплатен на такви лица. 
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Член 116 
Данокот на приходот остварен со употреба на 

дополнителна работа на други лица (во понатамо-
шниот текст: данокот на туѓа работна сила) може, 
согласно со републички закон, да се плаќа и во 
паушален износ на секој запослен работник. 

Член 117 
Како дополнителна работа на други лица не се 

смета работата на учениците во стопанството за 
'време на учењето и за времето за кое работодаве-
цот е должен да го задржи работникот по заврше-
ното учење, работата на другите лица за време на 
задолжителниот стаж на учење, како и работата 
на членовите на фамилијата на обврзникот rta при-
донесот кои со обврзникот не засновале работен 
одноп 

Член П8 
Од плаќање на данокот на туѓа работна сила се 

ослободуваат: земјоделците што немаат доволно соп-
ствена работна сила поради губење на членови на 
домаќинството во Народноослободителната- борба или 
поради губење на членови на домаќинството како 
жртви на фашистичкиот терор; воените инвалиди од 
војните и мирновремените воени инвалиди, инвали-
дите на трудот и други лица што вршат земјодел-
ска, занаетчиска или друга стопанска дејност ако 
во вршењето на тие дејности поради својата фи-
зичка неспособност запослуваат еден работник; об-
врзниците на придонесот од земјоделство кои во зе-
мјоделството наизменично работат еден ка ј друг. 

Член 119 
Облогот на данокот на туѓа работна сила го вр-

ши органот на управата на општината надлежен за 
облог на придонесот од личните доходи. 

XIV. МЕСТЕН САМОПРИДОНЕС 

Член 120 
Местен самопридонес можат да воведуваат ме-

сните заедници, во согласност со републички за-
кон. а врз основа на заклучок на собирот на избира-
чите или изјаснување на избирачите на друг начин, 
заради изградба на комунални, културни, здравстве-
ни, социјални или други објекти или за други цели 
од непосреден интерес за граѓаните. 

( За подрачјата на кои не постојат месни заедни-
ци, месниот самопридонес на начинот и под услови-
те од ставот 1 на овој член можат да го воведуваат 
општините. 

Член 121 
Месниот самопридонес може да биде воведен во 

работна сила, во давање материјали, превознички 
и други услуги и во готови пари, зависно од целта 
за која се воведува тој, од можноста на граѓаните 
и од други услови. 

Член 122 
. Месниот самопридонес воведен во работна си-

ла, во давање материјали, превознички и други 
услуги мора да биде изразен и во парична вред-
ност. 

Член 123 
Обврзник на месниот самопридонес е граѓанин 

чие живеалиште се наоѓа на територијата на која е 
воведен месниот самопридонес. 

XV. ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА НА 
ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ 

1. Поднесување на пријава 

Член 124 
Обврзниците на придонесите односно даноците, 

освен обврзниците на придонесот од личниот доход 
од земјоделство и обврзниците на придонес што се 
плаќа по одбивање, се должни на надлежниот орган 
на управата на општината да му поднесат пријава 

за остварениот личен доход, приход и имот, 
како и други податоци потребни за облог на придо-
несот односно данокот, на начинот и во роковите 
определени со републички закон. 

За одделни категории обврзници може со ре-
публички закон да се предвиди ослободување од 
поднесување на пријава. 

Обврзниците што плаќаат придонес според па-
ушална основица или во паушален износ, не под-
несуваат пријава за остварениот личен доход. Тие 
обврзници се должни да ги дадат податоците по-
требни за утврдување на паушалната основица од-
носно паушалниот придонес само по барање на 
надлежниот орган на управата на општината. 

Член 125 
Обврзниците на придонесите односно даноците 

што се должни да поднесат пријава за облог на 
придонесот односно данокот мораат со јавна по-
кана да бидат благовремено повикани на поднесу-
вање пријава. 

Роковите и начинот за поднесување на пријави-
те за облог на придонесот односно данокот се опре-
делуваат со републички закон и со прописи донесе-
ни врз основа на тој закон. 

На обврзниците што не ќе поднесат пријава во 
определениот рок лично ќе им се достави покана 
да го сторат тоа во дополнителен рок. 

Член 126 
Обврзникот на придонесот односно данокот кој 

е должен да поднесе пријава, па не ја поднесе во 
рокот определен во јавната покана, е должен на 
име зголемување на придонесот односно данокот 
да плати 5% од обложениот износ. 

Обврзникот на придонесот односно данокот кој 
не ќе поднесе пријава ниту во дополнителниот рок 
определен во поканата што му е доставена е дол-
жен на име зголемување на придонесот односно 
данокот да плати 10°/о од обложениот износ. 

Обврзникот не е должен да плати зголемен 
придонес односно зголемен данок ако најдоцна во 
рокот определен за поднесување жалба против 
решението за облог на придонесот односно данокот 
му поднесе на надлежниот орган на управата на 
општината докази дека не поднесол пријава или 
неблаговремено ја поднесол од оправдани причини. 

Член 127 
Граѓанин што ќе почне да врши занаетчиска 

или друга стопанска дејност или интелектуална 
односно друга нестопанска дејност, е должен за 
тоа да му поднесе пријава на органот на управата 
на општината надлежен за облог на придонесот 
односно данокот во рок од 30 дена од денот на 
почетокот на вршењето на дејноста. 

Член 128 
Обврзникот на придонесот од вкупниот приход 

на граѓаните е должен за вкупниот приход оства-
рен во изминатата година да му поднесе пријаве 
на надлежниот орган на управата на општината 
до крајот на јануари секоја година. 

Ако пријавувањето на вкупниот приход зависи 
од облогот на други придонеси и даноци што не се 
извршени до рокот за поднесување на пријавата 
за облог на придонесот од вкупниот приход на 
граѓаните, пријавата за облог на овој придонес се 
поднесува во рок од 15 дена од денот на прима-
њето на решението за облог на тие придонеси и 
даноци. 

Ако обврзникот на придонесот од вкупниот 
приход на граѓаните има седиште односно живе-
алиште во странство, исплатителот на приходот 
во Југославија е должен во рок од седум дена од 
денот на секоја исплата на приходот на обврзникот, 
да му достави извештај на надлежниот орган на 
управата на општината на чија територија е се-
диштето или живеалиштето на исплатителот. 

Ако во случајот од ставот 3 на овој член во 
текот на годината се стекнат услови за плаќање 
на придонес од вкупниот приход на граѓаните, над-
лежниот орган на управата на општината ќе ја 
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определи со решение аконтацијата на овој придо-
нес и ќе преземе потребни мерки заради обезбеду-
вање наплата на таа аконтација. 

Член 129 
На покана од надлежниот орган на управата 

на општината, обврзникот на придонесот односно 
на данокот е должен, да ги даде сите податоци по-
требни за облог на придонесот односно данокот. 

Државните органи и работните и други орга-
низации се должни по барање на надлежниот орган 
на управата на општината да ги дадат сите пода-
тоци за стоките што им ги испорачале односно за 
услугите што им ги извршиле обврзниците на 
придонесот односно данокот. 

2. Облог на придонесите и даноците 

Член 130 
Надлежниот' орган на управата на општината 

е должен врз основа на совесна и грижлива оцена 
на секој доказ посебно и на сите докази заедно, 
како и врз основа на резултатот на целокупната 
постапка, да ги утврди сите факти и околности 
што се од значење за решението за облог на при-
донесите односио даноците и да им овозможи на 
странките да ги заштитат и остварат своите права 
и интереси. 

Член 131 
Надлежниот орган на управата на општината 

може да донесе решение за облог на п р и л о г -
односно данокот без посебна испитна постапка, ако 
најде дека податоците од пријавата се потполни 
и точни или ако самиот орган располага со слу-
жбени податоци потребни за донесување решение 
а не е потребно сослушување на странката заради 
заштита на нејзините права и интереси. 

Член 132 
Ако во текот на годината за која се врши облогот 

на придонесите односно даноците според годишна 
основица односно во годишен паушален износ, 
личните доходи односно приходите на обврзниците 
не се измениле значително, општинското собрание 
може да одлучи важењето на годишната основица 
на придонесите односно даноците и височината на 
годишниот паушален износ на придонесите односно 
даноците утврдени за претходната година да се 
продолжи и за наредната година. Во тој случај 
обврзниците на придонесите односно даноците не 
поднесуваат пријави за облог на придонесот одно-
сно данокот според одредбите од овој закон. 

Ако важењето на годишните основици односно 
годишните паушални износи на придонесите или 
даноците се продолжи за наредната година, над-
лежниот орган на управата на општината е дол-
жен, по барање на обврзникот да му се утврди 
нова основица на придонесот односно данокот или 
да му се определи нов годишен паушален износ на 
придонесот односно данокот, да му издаде на овој 
решение за облог на придонесот односно данокот, 
и тоа во рок од 30 дена од денот на поднесувањето 
на барањето. 

Надлежниот орган на управата на општината 
може да повика одделен обврзник на придонесот 
односно данокот да поднесе пријава за остварениот 
личен доход односно приход заради нов облог на 
придонесот односно данокот, ако најде дека неговиот 
личен доход односио приход значително се зго-
лемил. 

Во случајот од ставот 3 на овој член надлеж-* 
ниот орган на управата на општината може да го 
повика обврзникот кој плаќа придонес според го-
дишна паушална основица или во годишен пау-
шален износ да поднесе податоци потребни за нов 
облог на придонесот односно данокот. 

Одредбите од овој член не се однесуваат на об-
логот на придонесот од вкупниот приход на граѓа-
ните. 

Член 133 
Облогот на придонесот од земјоделство мора 

да се изврши до 21 март на годината за која се 
врши облогот на придонесот. 

Облогот на другите придонеси и даноци што 
се врши според годишна основица мора да се из-
врши до 30 април на годината во која се врши 
облогот на придонесите и даноците. 

Облогот на придонесите што се утврдуваат во 
годишен паушален износ мора да се изврши до 31 
јануари на годината за која се врши облогот. 

Надлежниот орган на управата на општината 
е должен на обврзникот на придонесот односно да-
нокот на кој облогот му се врши според годишна 
основица или во годишен паушален износ да му го 
достави првостепеното решение за облог на придо-
несот односно данокот во рок од 15 дена од денот 
на донесувањето на решението. 

Член 134 
Надлежниот орган ,на управата на општината 

е должен на обврзникот на придонесот односно да-
нокот на негово барање да му дозволи да ги раз-
гледа сите исправи и други податоци врз основа 
на кои му се утврдува обврската за плаќање на 
придонесот односно данокот како и податоците за 
веќе обложениот и платениот придонес односно 
данок. 

Член 135 
Во постапката за облог на придонесите односно 

даноците можат да се одржуваат јавни расправи 
заради утврдување на обврската за плаќање на 
придонесот односно данокот за одделни катего-
рии обврзници на придонесите и даноците. 

Член 136 
Одлуките за воведување обврска за плаќање на 

определен придонес односно данок и за пропишу-
вање на нивните основици и стопи односно пау-
шален придонес општинското собрание е должно, 
пред нивното донесување, да ги изнесе пред соби-
рите на избирачите. 

, Член 137 
Податоците што службените лица на органот 

на управата на општината надлежен за облогот и 
наплатата на придонесите односно даноците ќе ги 
узнаат при обложувањето на придонесите односно 
даноците се службена тајна, та, надвор од јавната 
расправа ако таа е определена, не можат да им се 
соопштуваат на трети лица. 

Член 138 
Доколку со овој закон или прописите донесени 

врз основа на него не е определено поинаку, во 
постапката за облог на придонесите и даноците ќе 
се применуваат одредбите од Законот за општата 
управна постапка. 

3. Жалби 

Член 139 
Против секое првостепено решение на надлеж-

ниот орган на управата на општествено-политич-
ката заедница донесено врз основа на одредбите 
од овој закон или прописите донесени врз основа 
на него, може да му се изјави жалба на органот 
на управата на пошироката општествено-политичка 
заедница во рок од 15 дена од денот на доставува-
њето на првостепеното решение. 

Жалбата му се предава на органот на управата 
што го донесол првостепеното решение. 

Член 140 
За жалбата решава соодветниот орган на упра-

вата од непосредно повисок степен. 
Жалбата се поднесува во рок од петнаесет дена 

од денот на доставата на првостепеното решение. 
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Член 141 
Првостепениот орган е должен жалбата со сите 

списи на предметот, без одлагање и најдоцна во 
рок од петнаесет дена од денот на примањето, да 
му ја достави на второстепениот орган. 

Член 142 
Жалбата не ја одлага наплатата на обложениот 

придонес односно данок, доколку со овој закон не 
е определено поинаку 

Органот на управата што го донесел првосте-% 
пеното решение, може и без барање на обврзникот 
на придонесот односно данокот, да ја одложи на-
платата на придонесот односно данокот до донесу-
вање на решението за жалбата, за што е должен 
да го извести органот што решава за жалбата. 

4. Обнова на постапката 

Член 143 
Органот на управата на општината што го из-

вршил облогот на придонесот односно данокот, са-
миот или по барање на обврзникот ќе ја обнови 
постапката за облог во рок од три години по не-
говата правносилност, ако дополнително се узнаат 
факти или докази што не биле познати при обло-
гот на придонесот и данокот, како и во други слу-
чаи во согласност со Законот за општата управна 
постапка. 

Член 144 
Одредбите од членот 252 на.Законот за општа-

та управна постапка не доаѓаат до примена кога 
обновата на постапката се врши во постапка за 
облог на придонес односно данок. 

5. Посебна постапка за облог со придонес односно 
данок на непријавениот доход односно приход 

Член 145 
Надлежниот орган на управата на општината 

кој располага со податоци дека некој граѓанин по-
седува имот или располага со средства значително 
поголеми од оданочените, односно дека имотот што 
го поседува и средствата со кои располага произ-
легуваат од доход или приход кој не е обложен 
со придонес односно данок, може да поведе посебна 
постапка за облог со придонес односно данок на 
тој доход или приход. 

Во постапката од ставот 1 на овој член може 
да се испитува потеклото на имотот и »а средства-
та со кои односното лице располага. 

Постапка според ставот 1 од овој член може 
да се поведе ако според одредбите од овој закон 
не настапила застареност на правото на облог на 
придонесот односно данокот 

Постапка може да се поведе и на предлог од 
органот на општествениот надзор на собранието на 
општествено-политичката заедница и јавното обви-
нителство. 

Заклучок за поведување постгкпа донесува 
надлежниот орган на управата на општината. 

Член 146 
Против заклучокот од ставот 5 на членот 145 од 

овој закон граѓанинот може да му стави пр<т;уокор 
на надлежниот совет на општината во рок од осум 
дена од денот на примањето на заклучокот. 

До донесувањето на одлуката на советот за при-
говорот надлежниот орган на управата на општи-
ната е должен да ја прекине постапката. 

Член 147 
Ако лицето спрема кое се води постапката не 

докаже дека имотот односно средствата со кои 
располага не произлегуваат од д^.ход или 
што подлоги на плаќање придонес односно данок, 
или не дгкаже дека имотот или средствата се при-
бавени од доход или приход што е о б л о : " с о при-
донес односно данок, надлежниот орган на управата 

на општината ќе донесе решение со кое ја утврдува 
височината на доходов односно приходот што че е 
обложен со придонес односно данок, како и соод-
ветниот износ на придонесот односно данокот. 

На вкупно утврдениот доход односно приход за 
сите години од кои произлегува неоданочениот до-
ход односно приход ќе се примени стопата на при-
донесот од занаетчиски дејности што била во 
важност во годината во која се донесува првосте-
пеното решение според одредбата на ставот 1 од 
овој член, наголемена за 100°/о. 

Придонесот односно данокот утврден на начи-
нот од ставот 2 на овој член не може да биде 
поголем од вкупно утврдениот доход односно при-
ход на кој не е плаќан придонес односно данок. 

Член 148 
Жалбата против решението донесено според 

членот 147 од овој закон и тужбата во управен 
спор го одлагаат извршувањето на решението. 

Член 149 
Во текот на посебната постапка за облог со 

придонес односно данок на непријавениот доход 
односно приход надлежниот орган на управата на 
општината може да преземе мерки на обезбеду-
вање за наплата на придонесот односно данокот. 

6. Пресметување и наплатување на придонесите и 
даноците ^ 

Член 150 
Пресметувањето и наплатувањето на придонесот 

од работен однос, на придонесот од авторски права, 
како и на придонесот од занаетчиски дејности кој. се 
плаќа .спрема секој поединечно остварен приход, 
го врши исплатителот на личните доходи односно 
приходите (придонес по одбивање). * 

Исплатителот на личниот доход од кој се плаќа 
придонес по одбивање кој своето финансиско ра-
ботење го води преку банката, е должен истовре-
мено со подигањето на готовината за исплата на 
личните доходи да пресмета и уплати ка ј банката 
соодветен износ на придонесот. 

Исплатителот на личните доходи што своето 
финансиско работење не го води преку банка, е 
должен да го пресмета придонесот при исплатата 
на личните доходи и да го уплати на соодветната 
сметка ка ј банката најдоцна во рок од седум дена 
од извршената исплата на личните доходи. 

Член 151 
Исллатителот на придонесот по одбивање кој 

соодветен придонес по одбивање не ќе пресмета, 
не ќе уплати или неблаговремено ќе уплати на 
определени сметки к а ј банката ќе плати, покрај 
редовниот придонес, и зголемен придонес од 0,1°/о 
дневно од неуплатениот односно ^благовремено 
уплатениот придонес. 

/ * 
Член 152 

Придонесите, освен придонесот по одбивање и 
придонесот од вкупниот приход на граѓаните, како 
и даноците, се плаќаат тримесечно во еднакви рати, 
ако со закон за одделни видови придонеси односно 
даноци не е определено поинаку. 

Придонесот од вкупниот приход на граѓаните 
се плаќа во рок од 30 дена од денот на доставу-
вањето на решението за облогот на тој придонес. 

Член 153 
Додека не се изврши облог на придонесите 

односно даноците што се обложуваат спрема го-
дишните основици и во годишни паушални износи, 
освен придонесот од вкупниот приход на граѓаните, 
обврзникот е должен да плаќа Аконтации според 
решението за облог на придонесот односно данокот 
од последната година за која е извршен облогот, 
а во роковите предвидени за плаќање на придо-
несите односно даноците, 
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Ако личниот доход односно приходот на обвр-
зникот суштествено ќе се зголеми односно намали, 
надлежниот орган на управата на општината, врз 
основа на прегледот на деловните книги, на пода-
тоците за примањата од државни органи и работни 
и други организации за испорачани стоки и за из-
вршени услуги, како и врз основа на други веро-
достојни податоци, ќе донесе решение за зголему-
вање односно намалување на аконтациите. 

Ако обврзникот на придонесот односно данокот 
од ставот 1 на овој член започне со вршење на 
дејноста во текот на годината, надлежниот орган 
на управата на општината ќе донесе решение за 
определување аконтација на тој обврзник на при-
донесот односно данокот. 

Член 154 
Кога надлежниот орган на управата на општи-

ната ќе го достави решението за облог на придо-
несот односно данокот во рокот што е определен 
со законот, обврзникот е должен да ја исплати 
разликата помеѓу уплатената аконтација и обло-
жениот придонес односно данок во рок од 30-цена 
од денот на доставувањето на решението. 

Член 155. 
Даночниот обврзник или друго лице што на 

име придонес, данок, интерес, парична казна или 
трошоци на присилната наплата платило повеќе 
отколку што било должно според конечното реше-
ние, има право да бара враќање на повеќе плате-
ниот износ. 

Повеќе наплатениот придонес односно данок ќе 
му се врати на обврзникот, на негово барање, во 
рок од 30 дена од денот на поднесеното барање. 
Ако обврзникот не поднесе барање, повеќе напла-
тениот придонес односно данок се засметува во 
наредните отплати на придонесот односно данокот 

Член 156 
На износите на придонесот односно данокот 

што не се платени во пропишаниот рок, освен при-
донесите што се плаќаат по одбивање, се плаќа 
интерес по стопа од 9°/о годишно. 

7. Присилна наплата на придонесите и даноците 

Член 157 
Од обврзник на придонесот односно данокот 

што стасаниот придонес односно данок не го пла-
тил во пропишаниот рок, наплатата ќ е се изврши 
по присилен пат. 

Член 158 
Присилната наплата на придонесот и данокот 

се врши од целокупниот имот, приходите и побару-
вањата на обврзникот, освен од имотот, приходите 
и побарувањата што со републички закон се 
изземени од присилна наплата. 

Органот што ја врши присилната наплата може 
да го попише сиот подвижен имот што ќе го најде 
во деловната просторија и станот на обврзникот на 
придонесот односно данокот, освен ако постојат до-
кази или ако од околностите несомнено произле-
гува дека подвижните предмети не се сопственост 
на обврзникот. 

Присилната наплата на придонесот од земјо-
делство, на данокот на орудија за производство во 
земјоделството и на месниот самопридонес може 
да се изврши од имотот и приходите на сите чле-
нови на домаќинството. 

Член 159 
Присилната наплата се состои од попис со про-

ценка и од продажба на имотот. 
Пред преземањето на присилната наплата на 

придонесот односно данокот надлежниот орган на 
управата на општината е должен да му достави 
на обврзникот писмена опомена. 

Попис со проценка на имотот не може да се 
изврши пред да поминат на јмалку осум дена од 
денот на доставувањето на писмената опомена, а 
продажба на имотот — пред да поминат осум дена 
од извршениот попис со проценка. 

По исклучок, ако се попишуваат односно про-
даваат стоки подложни на расипување, овие де ј -
ствија можат да се вршат и во рокови пократки од 
осум дена. 

Со републички закон ќе се пропише начинот 
за вршење попис и проценка на имотот. 

Член 160 
Обврзникот на придонесот . односно данокот 

спрема кој се врши присилната наплата ги подне-
сува сите трошоци на постапката. 

Член 161 
Присилната наплата на придонесот односно да-

нокот се запћра кога обврзникот на придонесот 
односно данокот ќе го исплати должниот придонес 
односно данок со интересот и трошоците или кога 
долгот на друг начин ќе престане. 

Член 162 
Решението за х вршење присилна наплата од 

подвижниот имот му се врачува на обврзникот на 
придонесот односно данокот непосредно пред при-
стапување кон попис. 

Член 163 
Подвижниот имот на обврзникот на придонесот 

и данокот се попишува по следниот ред: 
1) готови пари; 
2) средства на жиро-сметката ; 
3) обврзници од заем и други хартии од вред-

ност ако се стасани за наплата или можат да се 
есконтираат; 

4) накит и други скапоцености; 
5) други подвижни предмети, и тоа првенствено 

оние што можат лесно да се претворат во пари. 
Обврзникот на придонесот односно данокот 

може да го понуди редот по кој ќе се изврши по-
писот на подвижниот имот. 

Надлежниот орган на управата на општината е 
должен да ја усвои понудата на обврзникот за 
редот на пописот на подвижниот имот, ако на тој 
начин не би се отежнала благовремената наплата 
на придонесот и данокот. 

Член 164 
Попишаните подвижни предмети ќе му се оста-

ват на чување на обврзникот на придонесот односно 
данокот. 

По исклучок, ако постои основано сомневање 
дека обврзникот на придонесот односно данокот ќе 
ги отуѓи попишаните подвижни предмети, овие 
предмети може надлежниот орган на управата на 
општината ца ги одземе за да ги чува сам или може 
да му ги даде на друг на чување. 

Член 165 
Надлежниот орган на управата на општината 

може заради наплата на придонесот односно дано-
кот да стави забрана на личниот доход од работен 
однос, на други побарувања и на имотот на обвр-
зникот. 

I Член 166 
Со републички закон ќе се пропише кои при-

ходи и имот не можат да бидат предмет на при-
силна наплата на придонесот односно данокот. 

Член 167 
Продажбата на попишаните предмети се врши 

со јавно наддавање, а ако попишаните предмети се 
подложни на расипување, тие можат да се претво-
рат во пари со непосредна продажба. 

Член 168 
Присилна наплата од неподвижниот имот на 

обврзникот може да се врши само ако таа не мо-
ж е л а да се изврши од подвижниот имот, приходите 
и побарувањата на обврзникот на придонесот одно-
сно данокот. 

Член 169 
Ако постои опасност обврзникот да ја осу ети 

наплатата на уште нестасаниот износ на придо-
несот односно данокот, можат да се преземат мерки 
за обезбедување на наплатата . 
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Мерките за обезбедување се состојат во попис 
на подвижниот имот, забрана на располагањето со 
побарувањата на обврзникот на придонесот односно 
данокот, одземање на подвижни предмети и пред- -
бележба на заложно право на неподвижноста. 

Член 170 
Присилната наплата на придонесот односно да-

нокот од подвижниот имот ја врши органот на 
управата на општината што го донесол првостепе-
ното решение за облог на придонесот односно да-
нокот. 

Присилната наплата на придонесот односно да-
нокот од неподвижниот имот на обврзникот ја 
врши судот по барање на надлежниот орган на 
управата на општината, и тоа во рок од три месеци 
од применото барање. 

Член 171 
Од вкупно наплатените обврски по присилен 

пат прво се подмируваат трошоците на присилната 
наплата, потоа интересот и најпосле должниот при-
донес Односно данок и паричните казни. 

Член 172 
Должниот придонес односно данок што по при-

силен пат не може да се наплати, се отпишува 

8. Гаранција 

Член 173 
Ако придонесот односно данокот не можел да 

се наплати од имотот на обврзникот, наплатата ќе 
се изврши од имотот на членовите на неговото до-
маќинство што тој имот го стекнале од обврзникот 
по ко ј и да е основ. 

Ако обврзникот на придонесот односно данокот, 
за да ја одбегне обврската за плаќање на придо-
несот или данокот, го отуѓил имотот со правна ра-
бота во корист на лица што не се членови иа него-
вото домаќинство, надлежниот орган на управата на 
општината може таквата правна работа да ја побива 
пред судот, ако купувачот знаел за таквата намера 
на обврзникот. 

За наплатата на придонесот односно данокот 
кој се плака по пат на запирање гарантира испла-
тителот. 

Член 174 
АКО повеќе лица остваруваат лични доходи со 

заедничко вршење на занаетчиска или друга сто-
панска дејност односно со заедничко вршење на 
интелектуални или други нестопански услуги, при-
силната наплата на придонесот односно данокот кој 
отпаѓа на одделен обврзник може да се врши од 
целокупниот имот со кој таквата заедничка дејност 
односно услуги се вршат. 

Член 175 
Општествено-политичките заедници имаат пр-

венствено право на наплата на придонесот, данокот, 
интересот, трошоците , за присилно извршување и 
паричните казни од приходите и имотот на обврз-
никот. 

Член 176 
Граѓани што отуѓуваат или стекнуваат непод-

вижен имот, освен ако го стекнуваат врз основа на 
наследување, се должни при преносот на имотот 
да поднесат доказ за исплатениот придонес однос-
но данок. 

Без доказ за платениот придонес односно данок 
не може да се изврши пренос на подвижниот имот 
во јавните книги. 

Член 177 
Обврзникот на придонесот од занаетчиски деј-

ности кој отуѓува машини, уреди или друг инвентар 
што му служеле за вршење на дејности или го оту-
ѓува дуќанот во целина, е должен да ги измири 
претходно своите обврски за плаќање на придоне-
сот односно данокот. 

Ако новиот сопственик го преземе имотот ХУД ста 
вот 1 на овој член, а придонесот односно данокот 
не е платен, . за наплатата на стасаниот придонес 
Односно данок гарантира солидарно со него и но-
виот сопственик до височината на вредноста на 
преземениот имот. 

9. Застареност 

Член 178 
Правото на облог на придонесот односно дано-

кот, како и правото на поведување административ-
но-казнена постапка поради повреда на одредбите 
од овој закон, застарува за пет години по истекот 
на годината во која требало да се изврши облог од-
носно во која е извршена повредата на одредбите од 
овој закон. 

Правото на општествено-лолитичката заедница 
на наплата на придонесот односно данокот, како и 
правото на наплата на интересот, трошоците за при-
силно извршување и паричните казни поради пов-
реда на одредбите од овој закон, застарува за пет 
години по истекот на годината во која требало да 
се изврши наплатата. 

Правото на обврзникот на придонесот односно 
данокот на враќање на неправилно или повеќе пла-
тените износи на име придонес, данок, интерес, тро-
шоци за присилно извршување и парични казни 
застарува за пет години по истекот на годината во 
која е извршена наплатата. 

Член 179 
Текот на застареноста на правото на облог на 

придонесот односно денокот како и на правото за 
обнова на постапката се прекинува со секое с л у ж -
бено дејствие на надлежниот орган на управата на 
општината заради облог на придонесот одно-
сно данокот, што му е ставено до знаење на обвр-
зникот на придонесот односно данокот. 

Текот на застареноста на правото на 'наплата на 
придонесот, данокот,, интересот, трошоците за при-
силно извршување и паричните казни се прекинува 
со секое службено дејствие на надлежниот орган на 
управата на општината извршено заради наплата 
што му е ставено до знаење на обврзникот на тие 
обврски. 

Текот на застареноста на правото на враќање на 
неправилно или повеќе наплатениот придонес, да-
нок, интерес, трошоци за присилно извршување и 
парични казни се прекинува со секое дејствие на 
обврзникот односно на казнетото лице преземено 
к а ј надлежниот орган заради враќање. 

По секој прекин на текот на застареноста нас-
тапува нов тек на застареноста. 

Во секој случај , застареноста настапува по ис-
текот на 10 години од денот кога првпат почнала да 
тече. 

Член 180 
Одредбите на Законот за застареноста на поба-

рувањата, доколку не се во спротивност со овој з а -
кон, важат и . за застареноста на правото на об-
лог и наплата на придонесите и даноците. 

10. Книжење на придонесите и даноците 

Член 181 > 
Придонесите и даноците според овој закон, како 

и другите придонеси и даноци на граѓаните устано-
вени со сојузен закон, ќе се к н и ж а т според начела-

та на двојното к н и ж е њ е по пат на копирање, а според 
пропишаниот сметковен план. 

Член 182 
Прописот за к н и ж е њ е на придонесите и дано-

ците на граѓаните го донесува Сојузниот извршен 
совет, а сметковниот план за к н и ж е њ е на придоне-
сите и даноците на граѓаните — Сојузниот секрета-
ријат за финансии. 
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XVI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 183 
Обврзникот на придонесот и данокот — граѓа-

нин ќе се казни за прекршок со парична казна од 
20.000 до 300.000 динари, а обврзникот — приватно 
правно лице со парична казна од 60.000 до 1,000.000 
динари: 

1) ако по покана на надлежниот орган на упра-
вата на општината не ги поднесе во определениот 
рок податоците потребни за облог на придонесот од-
носно данокот, кои врз основа на одредбите на за-
конот е должен да ги -поднесе, вон податоците под-
несени во пријавата; 

2) ако не дозволи преглед на деловните книги 
и деловните простории или го попречува надлеж-
ниот орган на управата на општината во извршу-
ваше на прегледот на деловните книги и деловните 
простории со цел за собирање податоци потребни за 
облог на придонесот односно данокот; 

3) ако не води или неуредно и неточно ги води 
деловните книги што е должен да ги води; 

4) ако во пропишаниот рок не го пријави поче-
токот на вршењето на дејноста од која остварува 
доход односно приход подложен на придонес однос-
но данок, или ако во пропишаниот рок не го прија-
ви имотот подложен на данок.' 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни за прекршок и одговорното лице во приват-
ното правно лице со парична казна од 10.000 до 
100.000 динари. ^ 

Член 184 
Обврзникот на придонесот односно данокот за 

кој врз основа на деловните книги, сметките за ис-
порака на стоки и извршени услуги што обврзни-
кот е должен да ги евидентира, или на друг начин 
ќе се утврди дека пријавил личен доход односно 
приход во помал износ отколку што тој фактично 
изнесува-или дека не го пријавил имотот, та ако из-
носот на придонесот односно данокот што отпаѓа 
на непријавениот личен доход, приход односно имот 
не повлекува кривична одговорност за дело даноч-
но затајување, ќе се казни за прекршок со парична 
казна до грозниот износ на придонесот односно 
данокот кој отпаѓа на помалку пријавениот доход 
односно приход или на помалку пријавениот имот. 

Член 185 
Со парична казна до тројниот износ на неплате-

ниот придонес ко ј се пресметува и се плаќа при ис-
плата на личните доходи (придонес по одбивање) 
ќе се казни за стопански престап работна или дру-
га организација која самостојно остварува доход, 
ако при исплатата на личните доходи од кои се 
пресметува и се плаќа придонес според одредбите 
на овој закон не пресмета и не уплати соодветен из-
нос на придонесот со намера да го одбегне плаќа-
њето на тој придонес. 

Со парична казна од 10.000 до 100,000 динари ќе 
се казни за стопански престап за дејствието од ста-
вот 1 на овој член и лицето во работната и друга 
организација што е одговорно за пресметувањето и 
уплатата на придонесот по одбивање. 

Член 186 
Со парична казна до тројниот износ на наплате-

ниот придонес ќе се казни за прекршок приватен 
работодавец ако стори дејствие од членот 185 став 
1 на овој закон, како и обврзник на придонесот 
кој според одредбите на овој закон е должен сам 
да го пресмета и да го уплати придонесот, па тоа 
не го стори во рокот определен со овој закон. 

Член 187 
Со парична казна од 5.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок одговорното лице во држав-
ниот орган ако стори дејствите од членот 185 став 1 
од овој закон. 

Член 188 
Работна или друга организација и приватно 

правно лице ќе се казнат за прекршок со парична 
казна од 60.000 до 1,000.000 динари ако на надлежниот 
орган на управата на општината не му дадат во 
определениот рок податоци потребни за облог на 
придонесот и данокот на граѓаните, кои врз основа 
на закон се должни да му ги доставуваат. 

Работна или друга организација и приватно 
правно лице ќе се казнат за прекршок со парична 
казна од 60.000 до 1,OQO.OOO динари ако по барање на 
надлежниот орган на управата на општината не \ 
дозволат преглед на своите книги заради утврдува-
ње на личните доходи и приходи на обврзникот на 
придонесот и данокот. 

За прекршокот од ст. 1 и 2 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во државниот орган, ра-
ботната или друга организација или во при-
ватното правно лице со парична казна од 10.000 до 
100.000 динари. 

ХУИ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 189 
Со денот на почет!окот на применувањето на овој 

закон престануваат да важат досегашните трајни 
ослободувања од плаќање придонеси и даноци што 
не се предвидени со овој закон. 

Член 190 
Привремените ослободувања од плаќање даноци 

што се стечени врз основа на досегашните прописи, 
ќе важат до истекот на рокот до кој е признаено 
ослободувањето. 

Член 191 
На личните доходи и приходите остварени до 

денот на почетокот на применувањето на овој закон, 
ако со овој закон не е предвидено поинаку, ќе се 
применуваат прописите што важеле тогаш. 

На наследствата и подароците за кои даночната 
обврска настанала до денот на почетокот на примену-
вањето на овој закон, ќе се применуваат прописите 
за данокот на наследства и подароци што важеле 
во моментот на настанувањето на даночната обврска. 

Член 192 
При облогот на данокот за 1964 година, во слу-

чаите во кои даноците според досегашните прописи 
се обложувале по истекот на годината ќе се приме-
нуваат одредбите од прописите што важеле за таа 
година, додека на постапката за облог на тие даноци 
ќе се применуваат одредбите на овој закон. 

Член 193 
По исклучок од членот 16 на овој закон опште-

ствено-политичките заедници се должни отопите на 
придонесите и даноците за 1965 година да ги про-
пишат најдоцна до 28 февруари 1965 година. 

Член 194 
Од 1 * јануари 1965 година престануваат да 

важат : 
1) Основниот закон за^општествениот придонес 

и за даноците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/52); 
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2) Законот за придонесот за буџетите од, лич-
ниот доход на работниците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 17/61, 44/61, 52/61 и 30/62); 

3) Законот за данокот на приходите од автор-
ските права и за фондот за унапредување на кул-
турните дејности („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
24/60 и 16/61); 

4) Законот за данокот на личниот приход на гра-
ѓаните („Службен лист на ФНРЈ4 ' , бр. 24/60 и „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 52/63); ; 

5) Основниот закон за општинскиот локален да-
нок и за месниот самопридонес („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/55, 19/57, 55/57, 52/58 и 52/59); 

6) Законот за данокот на наследства и за дано-
кот на подароци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
1$/55 и 53/62); 

7) Законот за бруто-приходот на обврзниците на 
данокот , на доход од самостојни занимања и, друг 
имот („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/64); 

8) Законот за стопите на данокот на дјход на 
приходот од адвокатска дејност („Службен лист 
на СФРЈ", бр. LV64); 

9) Уредбата за данокот на доход („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 22/61, 53/61, 30/62 и 42/62); 

10) Уредбата за присилна наплата на данокот и 
на дфуги буџетски приходи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 33/53, 25/57 и 42/62); 

11) прописите донесени врз основа на прописите 
наведени во точ. 1 до 10 на овој член. 

Член 195 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1965 година. 

453, 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 10 јули 1964 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 10 јули 1964 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИ-

ТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Од средствата на стопанските резерви на фе -
дерацијата што се формираат според членот 7 став 
1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 
година, му се доделува на Сојузниот буџет за 1964 
година износот од 4.800 милиони динари за регреси 
во областа на трговијата. 

Средствата од ставот 1 на оваа точка ќе се 
употребат за учество на федерацијата во давањето 
на регреси за лигнит и мрк јаглен испорачан за 
потребите на широката потрошувачка во 1964 го-
дина. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот дем од 
денот на објавувањето во „Службен лпѓт на СФРЈ4'. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 145 
33 јули 1964 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштшза. 

Едвард Кардељ, е, р. 

Претседател Претседател 
На Стопанскиот собор, на Сојузшккг собори 
Осма« КадобехчшиЈс, е. р. Мијалко Тодоровић е р. 

454. 

Врз основа на членот 50 од Уредбата за надо-
местоците на патните и ду гите трошоци на јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/60, 
15/61, 24/61 и 16/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/63, 30/63 и 25/64), сојузниот секретар за буџет и 
организација на управата утврдува и издава 

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА 
СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ ВО 

СТРАНСТВО 

I. СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА 

Член 1 
Како службено патување во странство се под-

разбира службено, патување од Југославија во која 
и да е странска земјани обратно, службено патување 
од една странска земја во друга, како и службено 
патување од едно место во друго на територијата 
на една странска земја. 

Член 2 
За службено патување во странство на службе-

никот и работникот (во понатамошниот текст: 
службеникот) му припаѓа дневницата 'определена за 
одделни странски земји според членот # од овој 
правилник. 

Член 3 
За дневница се смета времето од моментот на 

поаѓањето на службено патување до моментот на 
вцрќањето од службеното патување. 

Во заминување службеникот му припаѓа 
дневницата определена за земјата во која заминува, 
и тоа од моментот на преминувањето на југосло-
венската граница, а во враќање — дневницата опре-
делена за земјата од која доаѓа, и тоа до моментот 
на преминувањето на југословенската граница. 

Ако службеното патување се врши со авион, 
дневницата припаѓа од моментот на поаѓањето на 
авионот од последниот -аеродром во нашата земја 
до моментот на враќањето на-авионот на првиот 
аеродром во нашата земја. 

Ако е службеното патување извршено во по-
веќе земји, во заминување припаѓа дневницата 
определена за земјата во која ќе се започне слу-
жбената работа, а во враќање — дневницата опре-
делена за земјата во која е завршено службеното 
патување. За секое службено задржување подолго 
од 24 часа во друга странска земја на службеникот 
му припаѓа дневницата определена за таа земја, а 
не за онаа во која е упатен на службено патување. 

За патувањето низ Југославија при упатување 
на службено патување во странство, на службени-
кот му припаѓа дневница според одредбите од У-
редбата за надоместоците на патните и другите 
трошоци на јавните службеници. 

Член 4 
Во поглед на пресметувањето на дневниците 

важат одредбите од членот 21 на Уредбата за на-
доместоците на патните и другите трошоци на јав-
ните службеници. 

По исклучок, на службеникот му припаѓа по-
ловина дневница и за остатокот на време над 6. 
а кој е помал од 8 часа, ако е тој остаток на време 
поминат ноќе при враќањето од службено патување, 
но под услов при тоа да не е употребена кола за 
спиење. 

Член 5 
Со цел за определување на износот на днев-

ниците, службениците се распоредуваат во четири 
групи (I—IV). За секоја група се утврдува износот 
на дневницата што му припаѓа на службеникот при 
службеното патуваше во одделни странски земји. 
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Распоредот на службениците во групи е след-
ниот: 

1) I група: службеници чии положаи, п о л о ж а ј -
не звање односно звање се распоредени од Нг пла -
тен разред нагоре, како и службеници што имаат 
Пг или некој повисок платен разред; 

2) II група: службеници чии положаи односно 
звања се распоредени во IV или III платен разред, 
како и службеници што имаат IV или I I I платен 
разред; 

3) I I I група: службеници што имаат еден од X 
до ^ п л а т е н разред и висококвалификувани работ-
ници 

4) IV група: сите други службеници и работ-
н и ц и ^ 

Во органите во кои се врши проверување на 
можноста за обезбедување средства за работа на 
државните органи и на внатрешната распределба 
на тие средства според принципите на доход, со 
правилникот за распределбата ќе се определи на 
која група од ставот 2 на овој член и одговараат 
одделни работни места. 

Член 6 
На сојузен државен потсекретар, сојузниот ј а -

вен правобранител, генералниот секретар на Др-
жавниот секретаријат за надворешни работи и на 
службеник во звање амбасадор им припаѓа дневница 
од I група наголемена за 30°/» 

На помошник сојузен д р ж а в е н секретар, помош-
ник сојузен секретар, службеник во положа јне 
звање државен советник, ополномоштен министер 
од I класа, како и на старешините на органите, 
установите и организациите што ги именува или ги 
назначува Сојузниот извршен совет или што се 
назначуваат во согласност со Сојузниот извршен 
совет, им припаѓа дневница од I група наголемена 
за 15°/о. 

Сојузниот секретаријат за буџет и организација 
на управата определува кои други положаи во со-
јузните органи, установи и организации им одгова-
раат на положаите од ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 7 ^ 
Функционерите во републиките ги распоредува _ 

во групите од членот 5 на овој правилник односно 
им ја определува дневницата согласно со членот 6 
од овој правилник надлежниот републички орган. 

Член В 
На хонорарните службеници на кои хонорарната 

служба им е редовно (главно) занимање, височината 
на дневницата им се определува според височината 
на хонорарот (платата), во согласност со одредбите 
од членот 5 на овој правилник. 

На х о н о р а р и т е службеници на кои хонорарната 
служба не им е редовно (главно) занимање, височи-
ната на дневницата им припаѓа според нивното ре-
довно занимање (запослување). 

И. ИЗНОС НА ДНЕВНИЦИТЕ 

Член 9 
Дневницата за одделни странски земји изнесува, 

и тоа: 
за Авганистан: 
за службеници од 

за Албанија: 
за службеници од 

за Алжир: 
за службеници од4 

за Аргентина: 

за Белгија: 

за Боливија: 

за Бразилија: 
за службеници од 

за Бугарија: 

I група 19 пресмет. долара 
» » „ II »» 18 , „ 
tt м и I I I ft 17 

» , » * »» » IV tt 15 
за Австралија: -

за службеници од I група 6,5 англ. 1 
» »» и Н ft 6 „ 
и >> ј> III и 5,5 „ 

»• » » IV »» 5 
за Австрија: 
за службеници од I група 370 австр. 

»» » 1 п и зао „ 
W 1» и п г »» 270 „ 

» IV м 200 и 

I група 
I I „ 

I I I „ 
tV „ 

I група 
И „ 

I I I „ 
IV „ 

ОД I група 
ft I I 
It I I I 
ft IV » 

ОД I група „ I I tt 
I I I tt 

» IV tt 

ОД I група 
It I I tt 
11 I I I tt 
11 IV „ 

I група 
I I „ 

I I I „ 
IV „ 

1.400 лека 
1.200 „ 

Д.200 
1.000 

20 пресмет. долара 
16 
14 
12 

17 САД долари 
15 „ Ц „ 
И ,, 

800 белг. франци 
700 „ 
600 „ 
500 „ 

16 САД долари 
14 „ 
12 „ 
10 „ 

16 САД долари 
14 
12 „ 
10 „ 

за службеници ОД I група 15 буг. лева 
a it 11 И „ 13 it tt 
it 1* tt I I I „ 12 t* * 
it tt tt IV „ 11 }» »» 

за Бурма: 

за Венецуела: 

од I група 6 англ; фунти 
* И „ 5,5 it i» 
„ H I ,, 5 t* i• 
» i v „ 4 it »• 

за службеници од I група 
>» tt tt И „ 
tt it If Ш „ 
n tt M IV „ 

26 САД долари 
24 „ 
22 „ 
20 „ 

за Гана: 
за службеници од I група 8 тан. фунти 

м it 19 II it 8 „ „ tt „ III it 7 • it tt 
n и » IV » 7 • it »» 

за Гвинеја: 
за службеници од I група 6.000 гв. фр . 

i» »» ft и „ 6.000 „ 
и а „ I I I it 5 .ООО „ 

IV 

за ДР Германија: 
за службеници од 

за СР Германија: 

I група 
И „ 

Ш „ 
IV „ 

ч 

5.ООО 

70 источ. герм.' марки 
60 „ ,, м 
55 ,, 1 ,, и 
50 „ 

шилинзи за службеници од I група 60 марки 
it а >» » I I „ 50 н 
it и и 1» I I I „ 45 tt 
*» т т » IV >. 35 И 
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за Грција: 
за службеници од I група 320 драхми 
» » » II и 290 

« HI „ 260 
» IV „ 230 

за Данска: 
за службеници од II група 120 дан. круни 

» и „ 100 „ 
» » »» Ш J* 80 ,, „ 
» » И IV ,, 65 It 5, 

за Египет: 
за службеници од I група 7 егип. фунти 
I) 1» » II >5 6 ,, ,, 
11 11 И HI 11 5,5 „ „ 

» » >? IV ,, 4,5 t, ,, 

за Етиопија: , 
за службеници од I група 15 САД долари 

И 14 55 5» »• 
» » » Ш >» 13 ,« |t 

И » )) IV )) 12 |) 

за Израел: 
за службеници од I група 55 израел, фунти 

» » » II 50 ,, ,» ТТТ 4Л » 11 55 111 >• )» »» 

>5 »> » IV ,, 40 Ј, ,, 

за Индија: за службеници од I група 95 рупии 
» II „ 90 

» „ » III 80 „ 
„ IV „ 70 „ 

за Индонезија: 
за службеници од I група 8 англ. фунти 

И » )) II Ј) ^ 5? Ј» 
ТТТ 7 и II II |« 1 )» »• 

» » w IV „ 6 „ I. 

за Ирак: 
за службеници од I група 9 иран. динари 

ТТ 7 » 11 5» ХЈ" )) 1 » 3» 
» » » Ш X 0 || 
» « » IV „ 6 „ ,» 

за Иран: 
за службеници од I група 20 САД долари 
» » II »5 17 I, 

» Ш „ 15 „ 
» IV „ 13 „ 

за Исланд: 
за службеници од I група 17 САД долари 
» 11 » II 16 „ „ 

» III „ 15 „ 
» IV „ 14 „ 

за Италија: 
за службеници од I група 10.000 ит. лири 

„ II ,, 8.500 „ 
„ III „ 7.500 „ 
„ IV „ 6.500 „ 

за Јапонија: 
за службеници од I група 22 САД долари 

» II „ 19 „ 
5» III „ 17 „ 

И » IV „ 14 „ „ 

за Јемен: « 
за службеници од I група 18 САД долари 
»> » » II »> 16 || 
» »> И Ш »> 15 | | 
»» » И I V И 14 „ 

за Јордан: 
за службеници од I група 18 САД долари -
»» »» »» II 5» 16 )| ,1 
»» »> 1» Ш » 15 „ }> 
*> » » I V ii 14 ,, 

за Јужноафричка Унија: 
за службеници од I група 5 англ. фунти 

»» )) » I I Ј> 4,5 ,, Ј, 
ТИ 4 $1 11 » ААХ »» ^ » 

»* » 1> I V | | 3 ,5 Ј, }, 

за Камбоџа: 
за службеници од I група 1.000 ријала 

,> И „ 900 
„ III » 800 
„ IV „ 800 

за Канада: 
за службеници од I група 20 канад. долари 

„ „ „ II »» 16 „ 
I, ii Ш и 14 ii I, 
ii И И I V „ 13 „ „ 

за Кенија: 
за службеници од I група 7 англ. фунти 

„ И 7 „ 
„ Ш „ 6 
„ I V „ 6 

за Кина: 
за службеници од I група 5 пресм. англ. ф. 

,» И II I I 4,5 „ ii 
И М А Ш З* 4,5 И ii И 
>» »* IT I V }» 4 И И И 

за Кипар: 
за службеници од I група 5 англ. фунти 

И И 4,5 „ 
it )| >» I I I 1» 4 ц И 
It It II I V it 3,о ii |T 

за Конго: 
за службеници од I група 18 САД долари 
И 5» 11 I I 11 16 „ „ 
II I» IT Ш IT 15 „ „ 
»» »» 1* I V || 13 ,, „ 

за Куба: 
за службеници од I група 22 САД долари 

II I* >» I I ii 2 0 „ ,, 
» Ш ,» 18 „ „ 

» »» ». I V „ 16 „ „ 

за Кувајт: 
за службеници од I група 8,5 англ. фунт^ 

» II „ 8 
" »» it I II 5» 8 ,, „ 

М I V „ 7,5 „ 

за Либан: 
за службеници од I група 18 САД долари 
" »* Ч I I »» 15 „ „ 

м II I I I 13 „ „ 
»> W »• IV. ,» 11 м м 
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за Либидо: 
за службеници од I група 7 англ. фунти 

II 7 1) 11 5» АА 5» ' 55 и 
1. „ » I I I 1» 6 „ ѕ, 
„ » „ IV „ 6 „ „ 

за Република' Мали: 
за службеници од I група 7.000 мал. франци 

„ И 7000 „ 
„ I I I „ 6.000 „ 
„ IV „ 6.000 „ 

за Мароко: 
за службеници од I група 15 САД долари 

35 И 1» 1 3 35 »» 
„ I I I „ 12 „ 
„ IV 10 „ 

за Мексико: 
за службеници од I група 18 САД долари 

99 з* >1 II 1» 15 »» л 
„ „ I I I 5» 13 11 5» 

„ IV 11 „ 

за Монголија: 
за службеници од I група 26 САД долари 

» II 24 „ 
„ „ „ I I I „ 22 „ „ 

» IV „ 20 „ 

за Непал: 
за службеници од I група 6,5 англ. фунти 
„ » » II 6 „ „ 
„ „ „ I I I 5,5 „ „ 

„ IV „ 4,5 „ 

за Нигерија: 
за службеници од I група 8,5 англ. фунти 
и и ft I I )» 8,5 ,, 1f 
It 11 f> H I 5» ^ 5» If 

ii IV „ y8 

за Нов Зеланд: 
за службеници од I група 5 англ. фунти 

11 14 f t I I 1» 4 ,, 
« 1* » Ш »• 3,5 „ „ 

„ IV „ 3,5 „ 

за Норвешка: 
за службеници од I група 100 норв. круни 
м и tt I I »» 80 „ „ 
ii it ii HI it 70 „ ,, 
» ii ii IV ,, 60 ,, ,, 

за Обединетото кралство Велика Британија и Се-
верна Ирска: 

за службеници од I група 7 англ. фунти 
ii »• ii II )» 6 ,, ,, 
»» > ii а H I 5 „ „ 
ii а и IV 4 „ у, 

за Пакистан: 
за службеници од I група 7 англ. фунти 
н ii it I I »» 6,5 „ ,, 

5> 55 I I I 6 ,, ,, 
55 55 5» IV „ 5,5 ,, ,, 

за Парагвај: 
за службеници од I група 17 САД долари 

ТТ 14 
5» 55 55 ХА 5» 11 11 

99 11 11 H I 5» 12 ,» , , IV „ 10 „ 

за Перу: 
за службеници од I група 18 САД долари 

55 И „ И „ 
55 51 )1 Ш 13 ,, ,, 

„ IV „ 11 „ 

за Португалија: 
за службеници од I група ЗОО злота 

„ II „ 280 „ 
„ I I I 260 
„ IV „ 240 „ 

за Полска: 
за службеници од I група 12 САД долари 
15 U 11 I I 5» 11 )» )» 

55 19 55 Ш 5» 10 33 

5, IV „ 9 „ „ 

за Рбдезија: 
за службеници од I група 5 англ. фунти 
5» 5» 5» I I « 4,5 ), 
5* 5» 5» Ш 5» 4 „ Ј» 

55 55 55 IV „ 3,5 „ „ 

за Романија: 
за службеници од I група 150 леја 

„ И и 130 „ 55 I I I „ 120 „ 

„ IV „ 100 

за Саудиска Арабија: 
за службеници од I група 25 САД долари 
» 1« 35 I I 5» 24 „ „ 
ii ^ ii it H I 5» 22 „ „ 

„ IV „ 21 „ 
за Сенегал: 
за службеници од I група 8 англ. фунти 
„ „ „ I I 1» 8 „ „ 
99 19 f t H I 5» 7 п 5» 

11 99 St IV 11 7 „ „ 

за Сирија: за службеници од I група 18 САД долари 
91 19 11 I I 53 15 ft 11 

11 I I I 13 5, 
IV 3. 11 „ И 

за Соединетите Американски Држави: 
за службеници од I група 22 САД долари 

„ И „ 18 ,, 
It It 11 I I I 5» 17 »> » 

„ IV „ 15 „ 

за Сојузот на Советските Социјалистички Репуб-
лики: 

за службеници од I група 17 рубли 
„ И ,5 15 „ 

5» 51 5̂5 H I » 13 35 
„ IV „ 11 „ 

за Сомалија: 
за службеници од I група 20 САД долари 
„ 5, 55 II 55 18 55 35 

„ Ш „ 16 „ 

ii ii ii IV „ 14 „ „ 

за Судан: за службеници од I група 8 англ. фунти 
11 11 11 I I 55 7 33 55 

„ Ш „ 6 „ 
33 55 5, IV „ 5 „ „ 
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за Тајланд: 
за службеници од I група 22 САД долари 

„ И 22 „ 
„ Ш „ 18 „ 

IV „ 18 „ 

за Тангањика: 
за службеници од I група 7 англ. фунти 

И „ 7 „ 
III 6 „ 
IV „ 6 „ 

за Тунис: . 
за службеници од I група 7 тунис, динари 

>, И „ 6 „ „ 
„ ,» » Ш >» ® » » 

.. IV 4 „ 

за Турпија: 
за службеници од I група 140 тур. лири 

„ „ П « 120 „ 
„ HI 100 „ 

IV 80 „ 

за Унгарија: 
за службеници од I група ЗОО унг. форинти 

„ П „ 280 „ 
„ Ш 250 „ 

IV „ 230 „ 

за Уругвај: 
за службеници од I група 18 САД долари 

и .. £ » 
» III » 1 3 » 

IV , И » 

за Финска: 
за службеници од I група 55 нови фин. марки 

ј. и II » ,»» » »• 
М *• » III )» 40 „ и » 

и IV „ 35 „ 

за Фравдија: 
за службеници од I група 75 фр. франци 

И I I „ 70 „ 
»» >> » HI » 60 „ 
»» »» »» IV „ 55 „ „ 

за Холандија: 
за службеници од I група 45 хол. форинти 
»* »» »? И „ 40 lf „ 

„ HI 35 „ 
„ IV „ 30 „ 

за Цејлон: 
за службеници од I група 7 англ. фунти 

„ И „ 6,5 „ 
» » » HI » 6 „ „ 

„ IV „ 5 

за Чехословачка: 
за службеници од I група 200 чех. круни 

II „ 180 „ 
„ I II „ 160 „ 
„ IV „ 150 „ 

за Чиле: 
за службеници од I група 20 САД долари 

„ II „ 16 „ 
„ III „ 14 ,„ 

»» »» »» IV „ 12 „ „ 

за Швајцарија: 
за службеници од I група 70 шв. франци 

„ II „ 60 „ 
>» м >» Ш »» 55 „ ,, 

„ IV „ 45 „ 

за Шведска: 
за службеници од I група 80 швед. круни 
»» »» »» И »» 70 „ „ 

„ III „ 60 „ 
»» н и IV „ 50 „ „ 

за Шпанија: 
за службениците од I група 720 пезети 

„ II „ 660 
» III „ 600 
„ IV „ 540 

за другите земји на Јужна Америка и Централна 
Америка: 

за службеници од I група 18 САД долари 
„ II „ 14 „ 

» »• »» HI »» 12 >, ,, 
»» »» >« IV 10 ,, 

за ^опфатените земји на Африка: 
за службеници од I група 8,5 англ. фунти 
»» it И ** 8,5 ,, ,, 
)• »• >» HI »» 8 „ ,, 

„ IV „ 8 

за неопфатените земји на Аизја: 
за службеници од I група 6 англ. фунти 
" » »' И »» 6 „ 
»• rt »» III It 5 f t ,, 
t* ' вт »« IV ,» 5 „ )| 

Член 10 
Ако на службеникот му се обезбедени бесплатно 

стан и храна, нему му припаѓаат 50Vo од пропиша-
ната дневница. Ако му е обезбеден бесплатно само 
стан или само храна — му припаѓаат 75% од про-
пишаната дневница. 

На службеќиците' што ги упатува Државниот се-
кретаријат за надворешни работи на службено па-
тување заради вршење работи ва визно-пасошка 
служба во дипломатски и конзуларни претставни-
штва, како и во определени итни случаи, наместо 
пропишаната дневница им припаѓа паушален надо-
месток до височината на износот на платата на 
службеник од X платна група за соодветното време, 
пропишана за односната земја со Правилникот за 
извршување на Уредбата за принадлежностите на 
службениците на служба во странство. Износот на 
паушалниот надоместок се определува за секој од-
делен случај со решение, кое едновремено е и налог 
за службено патување. 

Член 11 
При службеното патување во прекуморски земји 

дневницата за времето поминато на брод се нама-
лува за 80%, ако во цената на бродската карта се 
засметани и трошоците за исхрана и ноќевање. 
Дневницата намалена за 80% ќе се исплатува во ва-
лутата на онаа земја од која службеникот поаѓа 
односно во која доаѓа. 

Ако службеното патување се врши со југосло-
венски бродови, на службеникот му припаѓа днев-
ница намалена за 90%. 

Ако во цената на авионскиот билет се засметани 
и трошоците за храна и ноќевање, на службеникот 
му припаѓа дневница намалена за 50%. 

Член 12 
Ако во странство патува југословенска делега-

ција или одделни лица како југословенски делегати 
(меѓународни конференции* водење преговори со 
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претставници на странска земја и сл.), членови ге на 
делегацијата и одделни ^делегати можат да борат да 
им се признаат направените трошоци за ноќеваше 
во хотел според поднесените еметик. Во таков слу-
ча ј им се исплатува дневница за службено патување 
намалена за 30%. На ист начин им се пресметува 
дневницата и на другите службеници, ако е тоа на-
значено во &ало£от за службено патување 

На шефот на делегација му припаѓа на службе-
но патување дневница од I група нагол смена за 15%, 
ако .нема право на поголем« дневница 

Статусот на делегација односно делегат за уче-
ство на преговори и состаноци со претставници на 
странски земји"4и меѓународни организации се утвр-
дува врз основа на критериумите што ќе ги опре-
дели државниот секретар за "надворешни работи, во 
спогодба со сојузниот секретар за бу^ст и организа-
ција на управата ~ 

Член 13 
Ако службеното патување треба да се изврши 

во странска-земја џо која Југославија нема дипло-
матско- односно конзуларно претставништво, а се 
предвидуваат приеми, коктели и слично, на функ-
ционерот од членот 6 на овој правилник можат, за 
трошоци на репрезентацијата, д а м у се дадат посеб-
ни износи за покривање на фактичните трошоци за 
тие цели. 

Член 14 
На службениците што патуваат со функционе-

рите како придружници, и кои мораат да бидат сме-
стени заедно <со функционерите, им припаѓа пропи-
шаната дневница намалев® за -25*°/'о, со тоа што по-
крај вака намалените дневници им се признаваат и 
трошоците за ноќевање во хотел според поднесените 
сметки. 

. Член 15 
На куририте им припаѓа и надоместок за трошо-

ците за превезување, пренесување, внесување и из-
несување на службената пошта, како и за други не-
опходни трошоци (такси и ел.). 

III. ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

Член 16 
Лицата што службено патуваат во странство мо-

жат да користат: 
1) I класа на воз односно I класа па поморски 

или речен брод — службеници што имаат дневни-
ца од I група, како и амбасадори и пратеници (ше-
фови на дипломатски мисии) што немаат дневница 
од I група; 

2) I класа на воз односно II класа на поморски 
брод или I класа на речен брод — службеници што 
имаат дневница од II или III група; 

3) II класа на воз односно ПТ класа на помор-
ски брод или И класа на речен брод — службеници 
што имаат дневница од IV група. * 

На релаците на кои сообраќаат авиони'на југо-
словенски транспортни претпријатија, лицата од ста-' 
вот 1 на овој член ќе го користат превозот со авион. 

Превоз со авион на странска компанија лицата 
од ставот 1 на овој член ќе користат ако трошоците 
за превоз со авион на странска компанија се помали 
од трошоците за превоз со друго превозно средство, 
при што се земаат предвид трошоците за личен пре-
воз, дневниците и девизните средства за дневниците, 
како и другите издатоци во врска со службеното па-
тување (патни исправи, визи и др.). 

Превоз со авион на странска компанија можат 
да користат за службени патувања и курири, ако 
тоа го бара интересот на службената работа и ако 
е во налогот за службено патување назначено. 

Ако службеното патување се врши со авион што 
има прва класа и туристичка класа^ прва класа 
можат да користат функционерите од членот 6 на 
овој правилник, а туристима класа —- другите слу-
зи беници. 

Од одредбите на ст. 1 до 5 на овој член може да 
се отстапи во оправдани случаи и ако е тоа во на-
логот за .службено патување назначено.. Во итни-
случаи -наредноданецот може л а определи измена во 
класата на превозното средство, ако во тоа превозно 
средство не постои класа на која службеникот, има 
право. 

Член 17 
Службениците од членоот 14 на овој правилник 

имаат право да користат ист вид превозно средство 
што го користи функционерот, во чија придружба се 
наоѓаат тие, ако е тоа назначено во налогот' за 
службено патување. 

Члан 18 -
- Право на употреба на - кола за спиеме- имаат 

с л е д е т е службеници: 
1) службеници што имаат -дневница од I група; 

— 2) службеници што по доаѓањето во.определено 
место треба непосредно да пристапат кон извршу-
вање на задачите, но само ако е* тоа во налогот за 
службено патување изречно назначено; 

-3} .службеници преместени на служба во стран-
ство 'или од странство во земјата, и тоа службени-
ци од прва група, ако ефективното - патуваше трае 
непрекинато повеќе од 24 часа, а други службеници 
ако на патување што ефективно • трае повеќе од 24 
часа 'патуваат со деца до 6 години возраст; 

4) службеници што патуваат како дипломатски 
курири, кога носат дипломатска - пошта. 

Функционерите од членот 6 на овој правилник 
можат да користат оддел со една постела во кола 
за спиење само ако е тоа назначено во налогот за 
службено патување. Под ист услов оддел со една 
постела во кола за спиење можат да користат кури-
рите во дипломатската односно конзуларната служба. 

Ако е користењето на кола за спиење о б у д о -
ве но со возен билет на определена колска класа, 
службеникот има право и на возен билет за таа кол-
ска класа, во случаите од ставот 1 точ. 2, 3 и 4 на 
овој член. 

Член 19 
Ако службеникот службено патува во граници-

те на земјата во која се наоѓа со служба или од 
една странска земја во друга, шефот на претстав-
ништвото определува кои превозни средства служ-
беникот може да користи во такви случаи. При тоа 
треба да се води сметка тоа да биде во согласност со 
одредбите од членот 18 ст. 1 и 3 на овој правилник 
и патувањето да се врши на најекономичен начин. 

Член 20 
Ако, во врска со преместување, со службеникот 

патуваат и членови на неговата потесна фамилија 
(брачниот другар и децата) што не се службеници, 
на членовите на фамилијата на службеникот им 
припаѓа ист износ на надоместокот за личен превоз 
како и на самиот службеник. 

Член 21 
Правото на признавање на издатоците за пре-

возни средства, како и за користење на железничка 
кола за спиење, брод односно авион, го имаат служ-
бениците само ако кон својата патна сметка го при-
ложат билетот по кој биле наплатени износите на 

$ надоместоците за користење на односната класа на 
брз воз, брод или авион, односно железничка кола 
за спиење. 

Во земјите во кои по завршеното патување се 
одземаат возните и други билети, издатоците за 
истите можат да се признаат само врз основа на 
писмена изјава на службеникот. 

На службеници преместени на служба во стран-
ство или од странство во земјата, како и на служ-
беници упатени на службено патување во странство, 
ако патуваат со сопствено моторно возило, на име 
трошоци за превоз -им се признава надоместок во 
височина на трошоците за превоз со превозното 
средство од членот 16 на овој правилник што ќе во 
определи старешината на органот,, освен со авион 
или со Кола за спиење. 

СЛУЖБЕН. ЛИСТ НА ФНРЈ 
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Надоместок според ставот 3 од овој член се 
признава во динари ако службеникот патува од 
земјата во странство, а во валутата на земјата од 
која даоѓа ако службеникот патува од странство во 
земјата. 

Надоместок на име дневници му припаѓа на слу-
жбеникот според фактичната должина на патот што 
службеникот треба да го мине на службеното пату-
вање со редовното превозно средство што може да 
го користи 

IV. СЕЛИДБЕНИ ТРОШОЦИ 

• Член 22 
Како селидбене патување во странство, и обрат-

но се подразбира секое преместување на службеник 
од земјата во странство и обратно, односно неговото 
јавување на нова должност кое е последица од до-
несување на решение за преместување. 

" Член 23 
При селидбата во странство, и обратно, во слу-

чај на преместување, на службеникот му се призна-
ва надоместок на трошоците за превоз на предмети 
што служат исклучиво за лична употреба на пре-
местениот службеник и на членовите на неговата 
потесна фамилија, и тоа: 

1) на амбасадори и пратеници: 
а) ако имаат фамилија — во тежина до 

1.000 кг; 
б) ако се самци — во тежина до 700 кг; 

2) на генерални конзули и советници* 
а) ако имаат фамилија — во тежина до 

800 кг; 
б) ако се самци — во тежина до 500 кг; 

3) на други службеници: 
а) ако имаат фамилија — во тежина до 500 кг; 
б) ако се самци — во тежина до ЗОО кг. 

На секое дете, покрај напред определената те-
жина, се признаваат уште по 50 кг. 

Ако службеникот се сели одвоено од својата 
фамилија, тежината од ставот 1 на овој член се 
подразбира за обата члена, односно за целата ф а -
милија, без оглед дали селидбата се врши одеднаш 
или одвоено, како и без оглед на тоа дали е брач-
ниот другар запослен или не. 

Член 24 
При селидба во прекуморски земји, и обратно, 

на линиите по кои сообраќаат југословенски бродо-
ви превозот на селидбените предмети (член 23 став 
1) треба да се врши со југословенски бродови, без 
оглед дали преместениот службеник патува со 
истиот брод или одвоено, користајќи друго превозно 
средство. 

Член 25 
При селидбата од странство во земјата, на пре-

местениот службеник, ако има трошоци за пакува-
ње, се признава паушал за трошоците за пакување 
,и за набавка на материјал — амбалажа (сандаци, 
летви, хартија и ел.), и тоа: 

1) на оженет службеник — до 15% од износот 
на основната плата во странство; 

2) на неоженет службеник — до 10% од изно-
сот на основната плата во странство. 

Покрај определениот паушал за пакување, слу-
жбеникот има право и на надоместок на трошо-
ците за транспорт на предметите што ги сели, но 
само во границите 1на дозволената тежина. 

Сиот вишок на трошоците за пакување и пре-
воз на предмети и багаж, над напред определената 
тежина и утврдениот паушал е должен да го плати 
секој службеник од свои средства уште при само-
то поаѓање од странство во земјата. 

При поаѓање во странство, за пакување на пред-
метите на службеникот ку се признаваат фактични-
те трошоци според поднесените сметки. 

Члан 26 
При селидба во странство, и обратног сите пред-

мети што се селат, а што службеникот не ги носи со 
себи си како личен богаж, треба задолжително да се 
превезуваат во вид на багаж. 

Ако ова не е можно поради поголема тежина, 
или не е поекономично^ на службеникот му се при-
знава надоместок за споровозни пратки. 

Член 27 
При патување во врска со преместување, служ-

беникот нема право на надоместок на трошоците 
за превоз со такси, како ниту за пренесување на 
рачен багаж. 

По исклучок, овие трошоци се признаваат ако 
службеникот не ги превезува само своите предмети 
што ги сели, туку сите свои предмети како рачен 
багаж. 

Член 28 
При преместување на службеник во странство, 

преместениот службеник, пред заминувањето на но-
ва должност, има право на надоместок на трошоци-
те околу сместувањето на своите предмети (поку-
ќнина) во самото место на с л у ж б у в а њ е ^ или во 
друго место, ако го испразни својот стан за да му 
го отстапи на друг службеник. На надоместок на 
овие трошоци службеникот има право и по враќање 
од странство. 

Надометок на трошоците од ставот 1 на овој 
член му припаѓа и на службеник што е во потста-
нарски или сличен однос, а има своја покуќнина 
што ја користел до преместувањето во странство. 

Член 29 
При преместување односно селидба, за времето 

поминато на пат заради селидба на службеникот 
му припаѓа дневницата на која има право кога па-
тува службено. 

Ако при преместувањето односно селидбата 
заедно со службеникот или одвоено патуваат и 
членови на неговата потесна фамилија (брачниот 
другар и децата, само брачниот другар или децата), 
кои не се службеници, на брачниот другар и на 
секое дете му припаѓа дневница предвидена за 
службеници од IV група. 

На членовите на потесната фамилија на служ-
беникот им припаѓа ист надоместок за личен превоз 
како и на самиот службеник. 

Член 30 
Надоместок на трошоците за личен превоз му 

припаѓа на службеникот еднаш годишно и за 
обиколка на членовите на потесната фамилија 'што 
постојано престојуваат во Југославија. Овој надо-
месток му припаѓа и на брачниот другар на пре-
местениот службеник за обиколка на децата, од-
носно за обиколка на брачниот другар — преме-
стен службеник. 

V. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 31 
Одредбите од Уредбата за надоместоците на 

патните и другите трошоци на јавните службеници 
согласно ќе се применуваат и на службените па-
тувања во странство, како и при селидбата во 
странство, и обратно, ако со овој правилник не е 
определено поинаку. 

Член 32 
Одредбите од овој правилник согласно ќе се 

применуваат и на подофицерите, воените службе-
ници и офицерите на Југословенската народна ар-
мија. 

Распоредувањето на лицата од ставот 1 на овој 
член во групите според кои се определуваат изно-
сите на дневниците (член 5) и определувањето на 
превозните средства што овие лица можат да ги 
користат го врши Државниот секретаријат за на-
родна одбрана. 
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Член 33 
Како членови на фамилија во смисла на овој 

правилник се сметаат членовите на потесна ф а -
милија, т.е. брачниот другар и децата (брачни, вон-
брачни и посвоени), како и пасиноците и внучиња-
та ако ги издржува службеникот. 

Член 34 
Службеникот има право на аконтација за служ-

бено патување и селидба. А к о н т а ц и ј а т а се дава во 
височината на приближните трошоци за службено 
патување односно селидба. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 36 
Надоместоците за службените патувања и се-

лидбите што не се завршени до денот на влегува-
њето во силе »а овој правилник, ќе се определат 
според одредбите од овој правилник, ако е тоа по-
поволно за службеникот. 

Член 36 
Објасненија за спроведување на одредбите од 

овој правилник ќе дава, по потреба, Сојузниот сек-
ретаријат за буџет и организација на управата. 

Член 37 
Со денот на влегувањето во сила иа овој пра-

вилник престанува да важи Решението за висо-
чината на дневниците и на другите надоместоци за 
службени патувања и селидби во странство, бр. 
14750 од 12 јули 1963 година, оо сите негови измени 
и дополненија. 

Член 38 
Овој правилник) влегува вр сила осимиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 011-18/64-2 
21 јули 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за буџет и организација 
на управата, 

Зоран Полки, е. р. 

455. 

Врз основа на членот 53 од Законот за проме-
тот на стоки и услуги со странство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр, 27/62), во согласност со сојузниот се-
кретар за индустрија, како и во согласност со Др-
жавниот секретар за народна одбрана во поглед 
на одредбата од точката 8 на оваа наредба, сојуз-
ниот секретар за надворешна трговија издава 

< Н А Р Е Д Б А 
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ПРИБАВУВА-
Њ Е И ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРАВО НА ИНДУ-
СТРИСКА СОПСТВЕНОСТ ВО СТРАНСТВО И 
ДОГОВОРИ ЗА ДЕЛОВНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТ-

КА СО СТРАНСВТО 

1. Договори за прибавување на патенти, ли-
ценци и други прават на индустриска сопственост 
или техничка документација и фабричка тајна во 
странство (во понатамошниот текст: договори за 
прибавување на лиценци), како и договори за де-
ловно-техничка соработка со странство, работните 
организации можат да склучуваат со странски 
правни и физички лица. 

Ако работна организација своето производство 
го заснова врз увоз на полуфабрикати, делови, пот-
склопови, склопови, составни делови или готови 
производи и во врска со тоа добива техничка до-
кументација односно технички н е р е т в а од стран-
ско правно или физичко лице, таа е должна тој 
свој однос да го регулира со договор. 

2. Договорот од точката 1 на оваа наредба ра-
ботната организација може да го склучи ако прет-
ходно ка ј банката овластена за девизно работење 
(во понатамошниот текст: овластена банка) обез-
беди потребни средства за плаќање за извршување 
на обврските по тој договор. 

3. При поднесувањето н^ барањето за купува-
ње на девизи во врска 'со склучувањето на дого-
ворот од точката 1 на оваа наредба, работната ор-
ганизација ќе и ја поднесе на овластената банка 
следната документација* 

1) нацрт на договорот со странскиот содогово-
рач: 

2) економско-техничко образложение: 
а) дека со склучувањето на договорот се обез-

бедува освојување на рентабилно производство, за-
сновано врз современи технички и технолошки ре-
шенија; 

б) дека постојат реални можности за освоју-
вање на производството во периодот што е утвр-
ден со преземените обврски; 

в) дека постојат реални можности за пласман 
на предвиденото производство на стоки, како во 
земјата така и во странство; 

х1) дека е во можност да обезбеди благовремено 
соосветна техничка опрема и стручни кадри за 
производството што е предмет на договорот, како и 
за неговото понатамошно развивање; 

3) мислење од Југословенскиот завод за стан-
дардизација за тоа дека предметот на договорот е 
во согласност со југословенските стандарди и ти-
пизација; 

4) потврда од Управата за патенти за тоа дека 
и на кој начин е заштитен предметот на договорот; 

5) потврда од Југословенскиот центар за тех-
ничка и научна документација за тоа дека распо-
лага со соодветна документација за производстве-
ните постапки што се предмет на договорот, како 
и дека работната организација имала увид во таа 
документација. 

Овластената банка може, по потреба, да бара и 
друга дополнителна документација, а може и да 
го ослободи подносителот на барањето од подне-
сување на документите од ставот 1 на оваа точка. 

4. При одлучувањето за барањето на работната 
организација, овластената банка ќе води сметка 
за тоа дали и во која мера со склучувањето на 
договорот од точката 1 на оваа наредба се обез-
бедува исполнување на условите од точката 3 на 
оваа наредба. 

5. Договорот од точката 1 на оваа наредба ра-
ботната организација може да го склучи само во 
писмена форма, непосредно или по пат на друг* 
работна организација запишана во регистарот за 
вршење на надворешнотрговски работи. 

6. Овластената банка ќе достави, во рок од 30 
дена од денот на склучувањето на договорот од 
точката 1 на оваа наредба, еден примерок од тој 
договор до Сојузниот секретаријат за индустрија 
заради евиденција. 

7. Работната организација може лиценца, тех-
ничка документација и други права на индустри-
ска сопственост да им отстапи на странски правни 
или физички лица само со писмен договор. 

Работната организација е должна, во рок од 30 
дена од денот на склучувањето на договорот од 
ставот 1 на оваа точка, да му го достави тој договор 
на Сојузниот секретаријат за индустрија заради 
евиденција. 

8. Договор за прибавување или отстапување на 
индустриска сопственост или техничка документа-
ција во странство или за деловно-техничка сора-
ботка со странски правни или физички лица за-
ради производство на предмети на наоружување 
или воена опрема, може да се склучи само врз 
основа на претходна дозвола од Државниот секре-
таријат за народна одбрана. 

Договорт од ставот 1 на оваа точка се подне-
сува, во рокот определен во дозволата од ставот 1 
на оваа точка, Државниот секретаријат за на-
родна одбрана заради евиденција. 
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9. Повредата на тон. 2, 5, 7 и 8 од оваа наредба 
повлекува одговорност за работната организација 
според одредбата на членот 139 став 1 точка 3 од 
Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство, а за одговорното лице во организацијата спо-
ред одредбата на членот 139 став 2 од тој закон. 

10. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ'4. 

П. бр. 5038 
25 јули 1964 година 

Белград 
Го заменува 

сојузниот секретар 
за надворешна трговија 

Државен потсекретар, 
Борис Шнудерл, е. р 

456 

Брз основа на чл. 62 и 96 став 1 точка 5 и чле-
нот 164, во врска со членот 52 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62), во согласност со сојуз-
ниот секретар за финансии, сојузниот секретар за 
надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА МЕЂУНАРОДНО ТР-

ГОВСКО ПОСРЕДУВАЊЕ 

1. Во Наредбата за вршење работи на меѓуна-
родно трговско посредување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 41/62) точ. 2 и 3 се менуваат и гласат: 

„2. Работите од точката 1 на оваа наредба и дру 
гите работи на меѓународно трговско посредување, 
можат да ги вршат стопанските организации од то-
чката 1 на оваа нареба само под услов за секоја 
одделна работа да добијат одобрение од Југосло-
венската банка за надворешна трговија, Југосло-
венската земјоделска банка, Југословенската инве-
стициона банка или стопанската банка на републи-
ката (во понатамошниот текст: банката). 

Одобрението од ставот 1 на. оваа точка банката 
го издава со претходна согласност од Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија и Народната 
банка. 

Ако Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија и Народната банка не и дадат на банката 
согласност во рок од 14 дена од денот на примање-
то на барањето за издавање согласност, ќе се смета 
дека ја дале согласноста. 

Во одобрението што ќе го издаде во смисла на 
ставот 1 од оваа точка, банката ќе ги определи роко-
вите, условите и начинот на извршување на работа-
та на меѓународно трговско посредување. Како ус-
лов може да предвиди и давање гаранција од стра-
на на стопанската организација дека ќе ја изврши 
работата за чие извршување е издадено одобрени-
ето 

3. Стопанските организации од точката 1 на о-
ваа наредба се должни секоја работа на меѓунаро-
дно трговско посредување за чие извршување до-
биле одобрение од точката 2 на оваа наредба да и 
је пријават на Народната банка во рок од 15 дена 
од денот на примањето на одобрението, а извештај 
за извршувањето на работата да и достават — во рок 
од 30 дена од денот на извршената работа. 

Начинот за поднесување на пријавата и извеш-
тајот од ставот 1 на оваа точка ќе го пропише На-
родната банка" 

2. .Ова наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ' ' . 

И. бо. 5029 
11 јули 1964 година 

Белград 
Сојузен секретао 

за надворешна тоговија. 
Никола Џуборовиќ, е. р. 

457. 
Врз основа на членот 47 став 1 од Уредбата за 

девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
2/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63), во со-
гласност со сојузниот секретар за финансии, сојуз-
ниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д В А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПЛАЌАЊАТА 
ВО ВРСКА СО ИЗВОЗОТ И ЗА ДРУГИ ПЛАЌА-

ЊА ВО СТРАНСТВО 
1. Во Наредбата за утврдување на износот на 

девизите за плаќањата во врска со извозот и за 
други плаќања во странство („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 1/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/63) точката 4 се менува и гласи: 

„4. Ако извозниците вршат извоз преку тргов-
ски стопански организации регистрирани за извоз, 
тие со тие трговски стопански организации можат 
да договараат дека ќе им отстапуваат определен 
дел од девизите кои според одредбите од оваа на-
редба им се продаваат. 

Извозниците можат дел од девизите што спо-
ред одредбите од оваа наредба им се продаваат да 
им отстапуваат и на производствени стопански ор-
ганизации со кои склучиле договори за купопро-
дажба и деловна соработка и кои учествувале во 
производството на производите со чиј извоз е ос-
тварен девизниот прилив. Извозниците на прера-
ботени производи можат со производителите на су-
ровини, на нивно барање, да склучат договор да 
им отстапат дел на девизите од точката 1 на оваа 
наредба. 

Извозниците можат со овластената банка што 
го финансирала со динарски или девизни средства 
производството на производи што се извезуваат да 
склучи договор да и отстапат дел на девизите од 
точката 1 на оваа наредба. 

Извозници можат на овластената банка да и 
стават на располагање за определено време (да 
орочат) дел на своите девизи од точката 1 на оваа 
наредба, остварени почнувајќи од 1 јануари 1964 
година." 

2. Во точката 5 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Трговските' стопански организации можат де-

визите што им се продаваат според одредбите од 
оваа наредба, а што ќе ги остварат со извоз од своето 
име и за своја сметка, да им ги отстапат на про-
изводствените стопански организации што учеству-
вале во производството на производите што се из-
везуваат, со тоа што се должни, по барање на тие 
производствени стопански организации, да им отста-
пат сразмерен дел од девизите" 

3. Оваа наредба влегува во сила третиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ' ' . 

П. бр. 5037 
18 јули 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Никола Џуверовиќ, е. р. 

458. 

Врз основа на членот 10 од Уредбата за деви-
зното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/61 
и „Службен лист на СФРЈ, бр. 26/63), сојузниот се-
кретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОМУНАЛНИТЕ БАНКИ 
ШТО СЕ ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕВИЗНИ 

РАБОТИ 

1. Комуналните банки можат како овластени 
банки да вршат девизни работи ако: 

1) располагаат со кредитен фонд чија вредност 
не може да биде помала од 400 милиони динари; 
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2) имаат пласмани што не можат да бидат пома-
ли од 30 милијарди динари; 

3) располагаат со стручни кадри за вршење де-
визно-финансиски работи и да бидат организацио-
но-технички способни за вршење такви работи; 

4) уредно работат и ги исполнуваат своите об-
врски; 

5) подрачјата на кои работат се значително ан-
гажирани во надворешнотрговската размена. 

2. Ако комуналната банка ги исполнува услови-
те од точката 1 на оваа наредба, Народната банка 
ќе му предложи на Сојузниот секретаријат за ф и -
нансии таа банка да ја прогласи за овластена бан-
ка за вршење девизни работи. 

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

П. бр. 492-2633 
20 јули 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

459. 

Врз основа на членот 71 во врска со членот 12 
од Уредбата за девизното работење („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 2/61 и „Службен лист на СФРЈ ', бр. 
26/63), точката 16 од Одлуката за условите за да-
вање кредити за унапредување и проширување на 
дејностите со кои £е обезбедува зголемувањето на 
извозот („Службен ЛИЈСТ на СФРЈ", бр 26/63) и со 
членот 99 од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство („Службен лист на ФНРЈ"; бр. 27/62), 
во спогодба со сојузниот секретар за надворешна 
трговија, сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДАВАЊЕ ДЕВИЗНИ КРЕДИТИ ОД СТРАНА 
НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ЗА УВОЗ НА РЕПРО-
ДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ НАМЕНЕТИ ЗА ЗГО-

ЛЕМУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ 

1. Овластените банки можат девизните обртни 
средства добиени од Народната банка или од други 
банки во вид на кредити или по друг основ однос-
но добиени или орочени од страна на извозници 
а произлезени од правата утврдени со Наредбата 
за утврдување на износот на девизите за плаќа-
њата . во врска со извозот и за други плаќања во 
странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/63 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/63 и 32/64), како 
и средствата добиени на име учестго во нето де-
визниот ефект или по друг основ според важеч-
ките прописи, да ги користат, покрај вложувањето 
во смисла на Одлуката за условите за давање кре-
дити за унапредување и проширување на дејно-
стите со кои се обезбедува зголемувањето на изво-
зот, и за давање кредити на стопанските организа-
ции за увоз на репродукциони материјали намене-
ти за зголемување на извозот со кој се постига 
вето девизен ефект. 

2. Како зголемен извоз во смисла на точката 1 
од оваа наредба се смета секој извоз на една сто-
панска организација или на повеќе стопански ор-
ганизации поврзани во »производниот процес (ко-
оп ер аптеки односи и др.) што ја надминал висо-
чината на извозот остварен во претходна година, 
наголемен за обврските по извозот на тие стопан-
ски организации кои се прифатени од страна на 
овластените банки а ќе се остварат го поглед на 
извршувањето на извозот без оглед во која година 
се преземени. # 

3. Нето девизниот ефект остварен со средства-
та на девизните кредити користени за увоз иа ре-
продукциони Материјали се утврдува па тој начин 
што од приливот на девизите добиен со зголеме-
ниот извоз во смисла на точката 2 од оваа наредба 
се одбива: 

1) вредноста на увозните репродукциони ма-
теријали; 

2) 50°/о од вредноста на репродукциони матери-
јали од домашно производство потрошени за оства-
рување на зголемениот извоз; 

3) 20°/о од износот на нето личните доходи. 
4. Од девизниот прилив остварен со зголеме-

ниот извоз стопанската организација - го откупува 
од Народната банка износот на девизите потребен 
за отплатување на обврските на овластената бан-
ка по добиениот девизен кредит. 

Од нето девизниот ефект остварен со зголеме-
ниот извоз и пресметан во смисла на точката 3 од 
оваа наредба, овластената банка може да откупи 
од Наррдната банка 60% од девизите. 

5. Со договорот за давање девизен кредит спо-
ред оваа наредба ќе се определи во кој случај ов-
ластената банка е должна на Народната банка, а 
стопанската организација на овластената банка, да 
и плаќа договорна казна, како и височината на таа 
казна (член 53 од Законот за кредитните и други 
банкарски работи — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
10/61 и 53/62). 

6. Овластените банки се должни договорите за 
давање девизни кредити на стопанските организа-
ции да и ги пријават на Народната банка во рок 
од 15 дена од денот на потпишувањето на дого-
ворот. 

Народната банка води евиденција за склуче-
ните договори, го следи извршувањето на догово-
рите и ја контролира наменската употреба на де-
визните средства. 

7. Технички упатства за спроведување на оваа 
наредба донесува Народната банка. 

8. Оваа наредба влегува во сила третиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П. бр. 492-2635 
20 јули 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

460. 
/ 

Врз основа на точката 2 став 2 од Одлуката 
за условите за давање- кредити за унапредување 
и проширување на дејностите со кои се обезбедува 
зголемувањето на извозот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/63) во спогодба со сојузниот секре-
тар за надворешна трговија, сојузниот секретар за 
финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА НЕТО ДЕ-
ВИЗНИОТ ЕФЕКТ ПОСТИГНАТ СО КОРИСТЕЊЕ 
НА КРЕДИТИТЕ ДОБИЕНИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ 

НА ИЗВОЗОТ 

1. Во Наредбата за начинот на утврдување на 
нето девизниот ефект постигнат со користење на 
кредитите добиени за зголемување на извозот 
(..Службен лист на СФРЈ", бр. 29/63) во точката 2 
став 1 одредбата под 1 се менува и гласи: . 

„1) вредноста на увозните репродукциони ма-
теријали и 50°/о од репродукционите материјали од 
домашно производство потребни за вкупното про-
изводство што се постигнува со инвестиционото 
вложување;". 

2. Точката 3 се менува и гласи: 
.,3. Нето девизниот ефект на угостителските 

претпријатија што им даваат услуги на странски 
туристи се утврдува на тој начин што од вкупниот 
при нив на девизи се одбиваат: 

1) 20°/о од износот на нето личните доходи; 
2) амортизацијата на увезената опрема; 
3) 25% од репродукциони^ материјали; 
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4) 7°/о од средствата што на угостителските 
претпријатија што им даваат услуги на странски 
туристи им се признаваат во смисла на членот 47 
од Уредбата за девизното работење („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 2/61 и „Службен лист на СФРЈ' ' , бр. 
26/63)." 

3. По точката 4 се додава нова точка 4а, коза 
гласи: 

„4а. Технички упатства за спроведување на оваа 
наредба донесува Народната банка." 

4. Оваа наредба влегува во сила третиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

П. бр. 492-2634 
20 јули 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии. 
Киро Глигоров, с. р. 

461 
Врз основа на членот 70 став 1 точка 3 од Уред-

бата за трговската дејност и трговските претприја-
тија и дуќани („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 49/59, 
9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), сојузниот 
секретар за трговија издава / / 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НА ИСПОРАКА НА БАКАР, АЛУМИНИУМ, ОЛО-
ВО, ЦИНК, СРЕБРО, БИЗМУТ И ЖИВА НА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИТЕ КАТЕГОРИИ ПОТРОШУВАЧИ ВО 1964 

ГОДИНА 

1. Во Наредбата за задолжителна испорака 
на бакар, алуминиум, олово, цинк, сребро, бизмут и 
жива на определените категори потрошувачи во 
1964 година („Службен лист на СФРЈ" бр. 9/64) точ-
ката 4 се менува и гласи: 

„4. Количините на производите од точката 1 под 
9 под б) на оваа наредба ќе ги распределува Сојуз-
ниот секретаријат за трговија — Дирекција за 
трговија — Дирекција за суровини." 

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

Бр. 3175/1 
17 јули 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за трговија, 
Драгутин Косовац, е р. 

462. 
Врз основа на точката 4 од Одлуката за опре-

делување посебна премија за пченица и 'рж од ро-
дот на 1964 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/64), во согласност со сојузниот секретар за ф и -
нансии и со сојузниот секретар за трговија, сојуз-
ниот секретар за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
ПОСЕБНА ПРЕМИЈА ЗА ПЧЕНИЦА И 'РЖ ОД 

РОДОТ НА 1964 ГОДИНА 

1. Стопанските организации и установи што се 
занимаваат со производство на пченица и 'рж или 
вршат откуп на пченица и 'рж од идивидуални зе-
мјоделски производители и стопанските организа-
ции и установи што се занимаваат со производство 
на семенска пченица (в̂ о понатамошниот текст: ко-
рисниците на премијата), ја остваруваат премијата 
од точ. 1 и 2 на Одлуката за определување посеб-
на премија за пченица и 'рж од родот на 1964 го-
дина (во понатамошниот текст: Одлуката) со под-
несување на барање за посебна премија до ф и л и ј а -
лата на Народната банка како основна организаци-
она единица на Службата на општественото книго-
водство к а ј која имаат жиро-сметка. 

2. Корисниците на премијата имаат право на 
посебна премија: 

1) од точката 1 на Одлуката — за сите коли-
чини меркантилна пченица и 'рж од родот на 1964 
година, без оглед на квалитетот што произлегуваат 
од сопствено производство, од откуп од индивиду-
ални земјоделски производители, од производстве-
ни односи (кооперација) од сите форми со индиви-
дуални земјоделски производители и од уем од 
комбајни, вршалки, мелници и ел , како и за коли-
чините на меркантилна пченица што произлегуваат 
од замена на семе на високородни сорти за мер-
кантилна пченица извршена со индивидуални зем-
јоделски производители, продадени и испорачани 
до 31 декември 1964 година на овластените прет-
пријатија за промет на жито на големо или Дирек-
цијата за -исхрана; 

2) од точката 2 на Одлуката: 
а) за сите количини на апробирана семенска 

пченица од родот на 1964 година, продадени и ис-
порачани, во натурална форма до 31 октомври 
1964 година, на стопанските организации што се 
занимаваат, со промет на семенска пченица; 

б) за сите количини на семенска пченица од ро-
дот на 1964 година, употребени за сопствена сеидба 
за која ќе добијат уверение за квалитетот на зрне-
с т семенски стоки од овластените установи за ис-
питување и контрола на семе (образец бр. 1 пропи-
шан со членот 12 од Правилникот за условите за 
промет на семенската стока — „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/55 и 15/56). 

3. Како овластени претпријатија за промет на 
жито на големо од точката 1 на Одлуката се сме-
таат претпријатијата на кои според членот 5 од У-
редбата за прометот на жито и на преработки од 
жито на големо („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
16/58, 29/58 и 26/60), републичкиот орган на упра-
вата надлежен за трговија им издал посебно ов-
л а с т е н а да можат да работат како претпријатија 
за промет на жито на големо (во понатамошниот 
текст: овластеното претпријатие). 

4. Кон барањето за посебна премија од точката 
2 под 1 на оваа наредба корисникот на премијата 
прилага: 

1) фактура односно копија на фактурата за 
продажбата на меркантилна пченица или 'рж од 
родот на 1964 година на овластеното претпријатие 
или Дирекцијата за исхрана; 

2) доказ за испораката на меркантилна пченица 
или 'рж (товарен лист, отпратница и ел.) или пот-
врда од овластеното п р е т п р и ј а т и е односно Дирек-
цијата за исхрана дека меркантилната пченица од-
носно 'ржта ја презела. Потврдата мора да содржи 
точен назив и седиште на продавачот, датум на 
преземањето и количини на преземената меркан-
тилна пченица или 'рж. 

Ако меркантилната пченица или 'рж се испора-
чува по налог од овластеното претпријатие или од 
Дирекцијата за исхрана, кон доказот од ^ставот 1 
на оваа одредба се прилага и тој налог; 

3) потврда од овластеното претпријатие што ја 
презело меркантилната пченица или 'ржта за тоа 
дека тоа претпријатие може да работи како овла-
стено претпријатие за промет на жито на големо; 

4) своја потврда пропишана од директорот од-
носно управникот дека меркантилната пченица или 
'ржта за која се бара посебната премија, произле-
гува од некој од основите од точката 2 под 1 на оваа 
наредба. Во потврдата мора да биде наведено дека 
меркантилната пчелица или 'ржта е од родот на 
1964 година и дека не произлегува од купувачка од 
овластено претпријатие или од Дирекцијата за ис-
храна, како и дека за таа пченица односно 'рж не 
е наплатена посебната премија од точката 2 на Од-
луката; 

5) пресметка на премијата во која е назначена 
количината на продадената меркантилна пче-
ница или 'рж, како и износ на посебната премија 
за еден килограм и за вкупната количина. , 
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5. Кон барањето за посебна премија за семен-
ска пченица корисникот на премијата прилага, и 
тоа: 

а) од тачката 2 под 2 под а) од оваа наредба: 
1) фрактура односно копија на фрактурата за 

продажбата на семенска пченица во натурална фор 
ма на стопанските организации што се занимаваат 
со промет на семенска пченица; 

2) доказ на испораката на стоките; 
3) доказ за апробацијата на семенскиот посев 

издаден од установата што ја вршела апробацијата 
на семенскиот посев; 

4) своја потврда потпишана од директорот од-
носно управникот и шефот на сметководството де-
ка семенската пченица е од родот на 1964 година; 

5) пресметка на премијата во која е назначена 
количината на семенската пченица, како и износ 
на посебната премија за еден килограм и за вкуп-
ната количина; 

б) од точката 2 под 2 под б) на оваа наредба: 
1) уверение за квалитетот на зрнестите семен-

ски стоки издадено од овластените установи за ис-
питување и контрола на семе; 

2) своја потврда потпишана од директорот од-
носно управникот и шефот на сметководството дека 
семенската пченица е употребена за сопствена 
сеидба и дека е од родот на 1964 година; 

3) пресметка на премијата во која е назначена 
количината на семенската пченица, како и износ 
на посебната премија за еден килограм и за вкуп-
ната количина. 

6. Налогот и потврдата од точката 4 под 2 и 3 
на оваа наредба ги потпишува одговорниот рако-
водител на овластеното претпријатие односно на 
Дирекцијата за исхрана и на тој налог односно 
потврда се втиснува печатот на тоа претплатне од-
носно на Дирекцијата за исхрана. 

7. Кога Службата на општественото книго-
во/ ството ќе утврда дека барањето за посебна пре-
мија во поглед на пресметката и документацијата е 
исправно, го одобрува износот на посебната преми-
ја во корист на жиро-сметката на корисникот на 
посебната премија, и тоа: на товар на сметката бр. 
630-25 — Посебна премија за меркантилна пченица, 
сметката бр, 630-26 — Посебна премија за меркан-
тилна 'рж или сметката бр. 630-27 — Посебна пре-
мија за семенска пченица. 

8. Корисникот на премијата е должен во своето 
книговодство да води уредна и ажурна евиденција 
за остварените посебни премии. 

9. Ако кон барањето за посебна премија се 
прилагаат преписи на оргинални документи (фак-
тура, товарен лист, потврда), тие мораат да бидат 
потпишани од овластените лица и на нив мора да 
биде втиснат печатот на корисникот на премијата, 
а оргиналвите документи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна на секој ор гина лен документ од ставот 1 на 
оваа точка кој се поднесува на увид да назначи 
дека посебната премија е исплатена. 

10. Оваа наредба влегува во сила со ̂  денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 04-443-132/64 
23 јули 1964 година 

Белград 

Го заменува сојузниот сек-
ретар за земјоделство и шу-

марство Државен 
потсекретар, 

инж. Милун Ивановиќ, е. р, 

463. 
Врз основа на точката 8 од Одлуката за давање 

регрес при продажбата на гориво и мазиво за по-
требите на рабарството („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 30/64), во согласност со сојузниот секретар за 
финансии, сојузниот секретар за земјоделство и 
шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 

^ РЕГРЕСОТ ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ГОРИВО 
И МАЗОВО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РИБАРСТВОТО 

1. Стопанските организации што се занимаваат 
со промет на нафта и нафтени деривати (во пона-
тамошниот текст: корисниците на регресот) го 
остваруваат регресот од точката 4 на Одлуката за 
давање регрес при продажбата на гориво и мазиво 
за потребите на рибарството (во понатамошниот 
текст: Одлуката) со поднесување на барање до фи-
лијалата на Народната банка како основна органи-
зациона единица -на Службата на општественото 
книговодство кај која имаат жиро-сметка. 

Корисниците на регресот го остваруваат регре-
сот кога горивото и мазивото ќе им го продадат и 
испорачат на потрошувачите од точкота 1 на Одлу-
ката. 

2. Кон барањето за регрес корисниците на ре-
гресот прилагаат: 

, 1) фактура односно препис на фактурата, која 
посебно за секој вид гориво и мазиво мора да со-
држи: 

а) количина и вид на продаденото гориво одно-
сно мазиво; 

б) цена по единица на мера и за вкупната ко-
личина, без регресот; 

в) износ на регресот по единица на мера и за 
вкупната количина; 

г) износ наплатен од потрошувачите по еди-
ница на мера и за вкупната количина; 

2) доказ за испораката на гориво односно ма-
зиво; 

3) потврда за количините на гориво и мазиво 
што им се потребни на потрошувачите од точката 1 
на Одлуката, издадена од општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на рибарството на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на потрошувачот. 

3. Корисниците на регресот можат да го оства-
руваат регресот при продажбата на петрол и бен-
зин за мотори само ако петролот и бензинот се 
бојосани според одредбите од Решението за боење 
и употреба на обоен петрол и бензин („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/53) и Техничкото упатство 
за примена на Решението за боење и употреба на 
обоениот петрол и бензин („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 39/53). 

4. Општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на рибарството е должен пред издава-
њето на потврдата за количините на гориво и ма-
зиво што им се потребни на потрошувачите да ги 
утврди фактичните потреби на потрошувачите во 
поглед на количината и видот на горивото и мази-
вото. Потребните количини гориво и мазиво тој 
орган ќе ги утврди врз "ђенова на податоците за 
бројот на риболовните бродови и чамци што уче-
ствуваат во рибарското производство и јачината 
на нивните мотори, видот на рибарското производ-
ство и ел. Потврда се издава само за количините на 
гориво и мазиво што им се потребни на потрошу-
вачите за рибарското производство кое непосредно 
претстои. 

Потврдата за количините на гориво и мазиво 
односно на нафта-плинско масло потребни за дла-
бочинство кочарење им се издава само на оние 
потрошувачи од точката 1 под 1 на Одлуката што 
имаат право на длабочинско кочарење на отворено 
море. 

Потврдата за потребните количини гориво и 
мазиво мора да ги содржи следните податоци: 

1) дека се издава врз основа на точката 3 од 
Одлуката за давање регрес при продажбата на го-



Странца 654 — Број 32 (СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 29 јули 1964 

риво и мазиво за потребите на рибарството и 
точката 4 на оваа наредба; 

2) назив на потрошувачот; 
3) вид на гориво и мазиво; 
4) количини гориво и мазиво изразени во кило-

грами (цифарски и со букви); 
5) за кој вид рибарско производство се издава 

горивото и мазивото и за кое време. 
Во потврдата мора да се назначи полниот на-

зив на потрошувачот (на пример: „Рибарски погон 
ва општа земјоделска задруга", „Рибарска задруга" 
и сл.), како и бројот и датумот под кој е издадена 
потврдата. 

Потврдата се составува во 'три примероци од 
кои еден му се дава на потрошувачот а еден на 
корисникот на регресот. 

5. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за регрес во поглед 
на пресметката и потполноста на документацијата 
е точно, таа го одобрува износот на регресот во ко-
рист на жиро-сметкат^ на корисникот на регресот, 
и тоа: на товар на сметката бр. 630-04 — Регрес при 
купувањето на гориво и мазиво за потребите на 
рибарството. 

6. Ако кон барањето за регрес се прилагаат пре-
писи на оригинални документи, тие мораат да би-
дат потпишани од овластените лица и на нив мора 
да биде втиснат печатот на корисникот на регресот. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна на секој оригинален документ од ставот 1 на 
оваа точка што се поднесува на увид да назначи 
дека регресот е наплатен. 

7. Ако потрошувачите од точката 1 нѕ Одлуката 
горивото и мазивото купено по цените намалени за 
износот на регресот не го користат за потребите на 
рибарското производство, тие се должни во корист 
на сметката од точката 5 на оваа наредба да го 
уплатат износот што му е еднаков на износот на 
регресот за количините на гориво и мазиво употре-
бени за Други намени а не за потребите на рибар-
ското производство. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за примена на 
Одлуката за давање регрес при продажбата на го-
риво и мазиво за потребите на селското стопанство, 
шумарството и рибарството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/59 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/63). 

9. Оваа наредба влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на- СФРЈ". 

Бр. 04-443-134 
23 јули 1964 година 

Белград ' Го заменува 
сојузниот секретар 

за земјоделство и шумарство 
Државен потсекретар, 

инж. Милун Ивановиќ, е. р. 

464. 
Врз основа на точката 3 од Одлуката за пре-

станок на важењето на највисоките продажни це-
ни за одделни производи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 8/61), во врска со членот 5 став 1 и членот 7 
став 2 од Уредбата за о к о в у в а њ е и укинување на 
определени сојузни органи на управата (.,Службен 
лист на 'ФНРЈ" , бр. 25 62), во согласност со сојуз-
ниот секретар за индустрија, сојузниот секретар 
за општи стопански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТУДНИЦИТЕ НА ЈАГ-
ЛЕН ШТО МОЖАТ СЛОБОДНО ДА ГИ ФОРМИ-

РААТ ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЈАГЛЕНОТ 

1. Продажните цени на јагленот можат слобод-
но да ги формираат: 

1) рудниците на камен јаглен: Тимочки руд-
ници угља, Књажевац — погони „Добра Среќа" и 
„Подвис"; Ибарски рудници каменог угља, Ваље-
вац иа Ибар; Рударско топионичарски базен Бор 

— погон „Ртањ" и Рудник чрнега премога, Времски 
Бритоф; 

2) рудниците на мрк јаглен: Рудник мрког угља, 
Угљевцк; Рудник мрког угља, Мостар; Рудник мр-
ког угља „Каменград", Сански Мост; Рудник мрког 
угља „Соко", Соко Бања; Рудник мрког угља „Ту-
шница", Ливно; Рудник мрког угља „Бања Лука", 
Бања Лука; Западно-моравски рудници угља „Ра-
де Вилотиевиќ", Мрчаевци — погон „Доња Горев-
ница"; Рудници угљена и неметала „Ратковица", 
Ратковица; Рудник угља, Иванград; Угљенокопи 
„Дупрѕгаице", Скрадин и Рудник мрког угља „Ја-
сеновац", Крепољин; 

3) рудниците на лигнит: Рудник угља, Пљев-
ља; Тимочки рудници угља, Књажевац — погон 
„Лубница"; Рудник угља „Станари", Добој; Руд-
ник лигнита „Грачаница", Грачаница ка ј Бугојно; 
Рудник лигнита „Врбица", Гацко; Рудник лигнита 
„Градинки", Мостар; Лигнитов рудник „Осломеј", 
Осл оме ј и Западно-моравски рудници угља „Раде 
Вилотиевиќ, Мрчаевци — погон „Вељача", Брве-
ница. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1010 
20 јули 1964 година 

А * Белград 
Сојузен секретар 

за општи стопански работи, 
Хакија Поздерац, с. р. 

465. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е * 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-

СТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Технички услови за изработка на 
површински обработки на застари — JUS U.E4.010 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ' 
ова решение е објавен во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јануари 1965 година. 

Бр. 18-4895/1 
15 јули 1984 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

466, 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
ут. Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ГРАДЕЖНИ МА-

ТЕРИЈАЛИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Трска во сноп (сортиран сноп) JUS U.M9.030 
Плетена трска (штукатор трска) JUS U.M9.100 
Пресувани плочи од трска — — JUS U.M9.105 
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2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение со објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1965 година. 

Бр. 17-4894/1 
16 јули 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

467. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директо-
рот на Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИ-
ЧЕН СИНЏИР ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СС-ПОСТРОЈКИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Калибриран челичен синџир за ^ 
железнички СС-постројки. Технички 
услови за изработка и испорака — JUS С.Н4.060 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јануари 1965 година 

Бр. 21-4899/1 
15 јули 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. ,р. 

469. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за ivroc чеченските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТОП-

ЧЕСТИ ЛАГЕРИ И ПРИБОР ЗА МОТОРНИ 
ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Топчести лагери. Толеранции — 
Дефиниции — — — _ — — __ j u s М.С3.750 

Толеранции на топчестите лагери. 
Постапка за мерење — — — — JUS М С 3.8-00 

Вентили за пневматици. Прав вен- х 
тил со гумено стапало и гумен врат JUS М.С5.931 

Вентили за пневматици. Кос вен-
тил со гумено стапало и гумен врат JUS М.С5.932 

Електрични уреди за моторни 
возила. Прекинувачи — префрлу-
вачи — — — — — — ' — — JUS N.P6.011 

Електрични уреди за моторни 
возила. Лизгачки прекинувач — — JUS N.P6.012 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1965 година. 

Бр. 14-4889/1 
15 јули 19-64 година 

Белград Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић е. р. 

468. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИ-

ЧЕН ЛИМ ЗА САДОВИ ЗА ТЕЧНИ ГАСОВИ 

1. Во издание на Југословенскиот" завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Челичен лим за садови за течни 
шеови. Технички услови за изработ-
ка и испорака — — — — — — JUS С.В4.030 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јануари 1965 година. 

Бр. 04-4893/1 
16 јули 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

470. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕК-

ТРИЧНИ УРЕДИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Електрични уреди за моторни во-
зила. Трепкалка за покажување на 
правецот — — — — — — — JUS N.P6.101 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува ^ о сила 
на 1 јануари 1965 година. 

4. Југословенскиот стандард Трепкалка за по-
кажување на правецот JUS N.P6.101, донесен со 
Решението за југословенските стандарди од обла-
ста на електричните уреди за моторни возила („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/57), престанува да ва-
ж и на 1 јануари 1965 година. 

Бр. 14-4932/1 
15 јули 1964 година 

Белград Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић е. р 
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471. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ДРУМ-
СКИ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Надворешни гуми за товарни 
автомобили, автобуси и нивни при-
колички — — — — — — — JUS G.E3.201 

2. Југословенскиот стандард од тачката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од" точката 1 на ова 
решение е 'задолжителен и влегува во сила на 1 
Јануари 1965 година. 

4. Југословенскиот стандард Надворешни гуми 
за товарни автомобили, автобуси и нивни приколич-
ки JUS G.E3.201, донесен со Решението за југосло-
венските стандарди од областа на друмските возила 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/00), престанува да 
важи на 1 јануари 1965 година. 

Бр. 14-4885/1 
15 јули 1964 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

472. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директо-
рот на Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОЛОВО 

И ОЛОВНИ ЛЕГУРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Оловни водни затворани. Тех-
нички услови за изработка и испо-
рака — — — — — — — — JUS С.Н9.020 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на Ј 
јануари 1965 година. 

Бр. 05-4897/1 
15 јули 1964 година 

Белград 

'Директор 
на Југословенскиот завод 

за • стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић е. P 

473. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 
4 и членот 29 став 1 од"3аконот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПНЕВ-
МАТИЦИ И НАПЛАТКИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Дводелни наплатки за возила со 
пневматици — — — — — — JUS M.N1.054 

Олучести наплатки за скутери, 
мали патнички автомобили, доставни 
коли и нивни приколички — — — JUS M.N1.056 

Олучести наплатки за балон-
гуми за земјоделски машини и ору-
дија, трактари, патнички автомобили, 
камионета, комбинирани возила и 
нивни приќолички1 — — — — JUS M.N1.069 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод За стандардизација, кое е со-
ставен дел од рва решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јануари 1965 година. 

4. Престануваат да важат југословенските стан-
дарди: - • • 

Дводелни рамни наплатки за ску-
тери и нивни приколички — — — JUS M.N1.054 

Олучести наплатки за скутери и 
нивни приколички— u — — — — JUS M.N1.056 

Олучести ваплатки за балон-гуми 
за патнички и лесни товарни авто-
мобили и нивни приќолички — — JUS M.N1.069 
донесени со Решението за југословенските стан-
дарди за пнеуматици и наплатки за моторни вози-
ла („Службен лист в&а ФНРЈ", бр. 5/60) и со Реше-
нието за југословенските стандарди од областа на 
пневматиците и наплатките за моторни возила 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јануари 
1965 година. 

Бр. 14-4886/1 
16 јули 1964 година 

Белград Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић е. р. 

474. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ'4, бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА РАДИО-ТЕХНИКАТА 

1. Во издание нћ Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Електронски цевки: 
Стапало миниј атур со 7 ножиња. 

Мери — — — — — — — — JUS N.R1.020 
Стапало минијатур B7G. Мери — JUS N.R1.021 
Стапало минијатур и B7G со 7 

ножиња. Гранично- мерило и постапки 
за проверување — — — — —• JUS N.R1.022 
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Надворешни мери на цевките со 
стапала микија тур и B7G со 7 но-
жиња — — — — — — — — JUS N.R1.023 

Надворешни мери на цевките со 
стапала минијатур и B7G со 7 но-
жиња и со капче на врвот — — . — JUS N.R 1.024 

Цилиндрични капчиња. Мери — JUS N.R 1.025 
Подножје октал. Мери — — — JUS N.R1.030 
Подножје октал. Гранично мерило 

•и постапки за проверување — — JUS N.R1.031 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од Ова решение. 

3.. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се з а д о л ж и т е л е н и влегуваат во сила 
на ! јануари 1965 година. 

Бр. 23-4890/1 
Тб јули 1964 година 

Белград 

Директор 
ма Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

475. 

Врз основа ва членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
-30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГУМИ 

И НАПЛАТНИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Наплатил за надворешни гуми со 
жичен раб — за велосипеди и нивни 
гвриколички — — — — — — JUS M.N1.051 

Надворешни гуми со жичен раб 
— за велосипеди и нивни прикшшчки JUS G.E3.501 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стаидардизахЈија, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
I јануари 1965 година. 

4. Престануваат да важат југословенските стан-
дарди: 

Надворешни гуми оо жичен раб, 
за велосипеди и нивните приколички JUS G.ЕЗ,501 

Наплатки за надворешни гуми со 
жичен раб, за велосипеди и нивните 
прикшшчки — — —• — — — JUS M.N 1.061 
донесени со Решението за југословенските стан-
дарди за гуми и наплатни за велосипеди („Службен 
лист иа ФНРЈ", бр. 13/58), 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јануари 
1965 година. 

Бр. 14-4888/1 
јули 1964 година 

Белград 

Директор 
ш Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
ш ж . Славољуб Виторовић, с. р> 

476. 

Врз основа на членот 4 ста© 1, члениот 25 став 
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди (^Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРО-
ВЕРУВАЊЕ НА МАШИНИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА 

МЕТАЛИ 

1. Во издание иа Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Проверување на машини за испитување, на 
метали со затегање — — — — JUS M.Z0.500 

Проверување на апарати за испи-
тување на тврдоста според Рохвел? 
В и С JUS M.Z0.503 
Проверување на машини со нишало 
за испитување со удар — — — — JUS MZ0.504 

2. Југословенските стандарда од точката 1? на 
ова решение се објавени-во-посебне издание Ју -
гословенскиот завод за* стандардизација, неле е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските брандарди- од точката 1 н а 
ова решение се задолжителни и влегуваат ве сила 
на 1 јануари 1965 година. 

Бр. 04-4901/1 
15 јули 1964 година 

Белград 
. . Директор 

»а Југослоеенчжиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е, р. 

477. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарда („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НА-
ПРАВИ СО ЕЛЕКТРОМОТОРИ ЗА ДОМАЌИНСТВО 

И СЛИЧНИ ЦЕЛИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Направи со електромотор^ за до-
маќинство и слични цели: 

Шивачки машини. Дополнителни 
технички прописи — — — — — JUS N.M2.04G 

Мешал ки за храна. Дополнителни 
технички прописи — — — — — JUS N.M2.080 

Мешалка за течност. Догаолаш-
телни технички прописи — — — JUS N.M2.090 

Ладилници. Дополнителни тех-
нички прописи — — — — — -JUS N.M2.100 

Машини за перење рубелинѕи. 
Дополнителни технички прописи — JUS N.M2.110 

Центрифуги за сушење ру бели-
ни. Дополнителни технички прописи JUS NM2.120 

Машини за перење садови. До-
полнителни технички прописи — JUS N.M2J30 

Направи за сушење коса. Допол-
нителни технички прописи — — — JUS NiM2.140 

Направи за бричење и стрижење. 
Дополнителни технички прописи — JUS "N.M2.160 

Направи за масажа. Дополнител-
ни технички прописи —, — — JUS N M2.160 
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Канцелариски машини. Дополни-
телни технички прописи — — — JUS N.M2.170 

Проректори. Дополнителни технич-
ки прописи _ _ _ _ _ _ _ JUS N.M2.180 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 март 1965 година. 

Бр. 16-4896/1 
15 јули 1964 година 

Белград 

Директор 
иа Југословенскиот завод 

за .стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

479. 

Врз острова на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 16^60 и 30/62), директорот 
на .Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КАБЛИ 

ЗА РАДИО-ФРЕКВЕНЦИИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Ознаки на коаксијалките кабли 
за радио-фреквенциЈи — — — — JUS N.C0.004 

Светливи коаксијални кабли за 
радио-фреквенции RF 75-4-3 и RF 

JUS. N.C6.051 

478. 

Врз основа иа членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ЧЕЛИЧНИ ЦЕВКИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Челични цевки без раб за цевни 
водови, садови и апарати, без про-
пишани механички особини. * Тех-
нички услови за изработка и испо-
рака — — JUS С.В5.020 

Челични цевки без раб за цевки 
водови, садови и апарати, со пропи-
шани механички особини. Технички 
услови за изработка и испорака — JUS С.В5.021 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3 Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јануари 1965 година. 

4. Престануваат да важат југословенските стан-
дарди: 

Челични цевки без пропишани 
механички особини. Технички пропи-
си за изработка и испорака — — JUS С.В5.020 

Челични цевки без шав со про-
пишани механички особини. Технич-
ки прописи за изработка и испорака JUS С.В5.021 
донесени со Решението за југословенските стан-
дарди за челични цевки и за престанок на важе-
њето на југословенскиот стандард за заварени че-
лични цевки во издание од 1952 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 43/57). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јануари 
1965 година. 

Бр. 04-4900/1 
15 јули 1964 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

Лентест свитлив двожилен кабел 
за радиофреквенции, без електро-
магнетна заштита RF 3€0-А —- — JUS N.C6.071 

Леитест свитлив двожилен кабел 
за радио-фреквенции, без електро-
магнетна заштита RF 300-В — — JUS N.C6.072 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1965 година. 

Бр. 23-4892/1 
15 јули 1964 година 

Белград 
Директор 

»а Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

480. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
ка Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВЕТЕ-

РИНАРНИ БИОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Ветеринарни биолошки препарати: 
Ж и в а вакцина од чума к а ј ж и -

вината (сува, лиофилизбрана) — — JUS Н.Н3.123 
Вакцина формол-токсоид од те-

танус — — — — — — JUS Н.Н3.151 
Серум против дизентерија ка ј јаг-

нињата и ентеротокоемија к а ј јаг-
нињата и овците — — — — — JUS Н.И3.180 

Вакцина од ентеротоксемија к а ј 
овците и јагнињата и од дизенте-
рија ка ј јагнињата — — — — JUS Н.Н3.181 

Вакцина од дифтерија и сипани-
ци ка ј живината (сува, лиопилизи-
рана со ж и в ослабен в^рус) — — JUS Н.Н3.190 

Антирабична вакцина — — — JUS Н.Н3.195 
Малени концентриран за очна 

проба — — — — — — — — JUS Н.Н3.200 
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2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителени и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1965 година. 

Бр. 19-4884/1 
15 јули 19-64 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

481. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословс ..гите стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-
СТА НА ЛЕСНИТЕ МЕТАЛИ И НИВНИТЕ ЛЕГУРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди; 

Праски и жици од алуминиум и 
алуминиумови легури за заковки — 
влечени. Форма и мери — — — — JUS С.С3.032 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила 
на 1 јануари 1965 година. 

Бр. 05-4898/1 
15 јули 1964 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић е. р. 

482. 

Врз основа на членот 120 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен листана ФНРЈ", бр. 24/59 и 13/63), 
директорот на Управата за царини издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МЕРКИТЕ НА ЦАРИНСКА НАДЗОР НАД ДО-
МАШНИТЕ СТОКИ ШТО ОД ЕДНО ВО ДРУГО 
ДОМАШНО МЕСТО СЕ ПРЕВЕЗУВААТ ПО МОРЕ, 

ГРАНИЧНИ РЕКИ ИЛИ ГРАНИЧНИ ЕЗЕРА 

1. Превозот на домашни стоки од едно во дру-
го домашно место по море, гранични реки или гра-
нични езера се врши под царински надзор. 

2. Царинскиот надзор царинарницата го врши 
по пат на посебна 'царинска бродска книга (во по-
натамошниот текст: бродската книга), што се долж-
ни да ја водат сите бродови и други пловни об-
јекти (во понатамошниот текст: бродот) што ги 
превезуваат стоките од точката 1 на оваа наредба. 

Бродската книга се води според образецот што 
е напечатен кон оваа наредба и е нејзин соста-
вен дел. 

3. Бродската книга ги содржи следните колони: 
реден број, место на натоварот на стоките, датум 
на натоварот на стоките, испраќач на стоките, вид 
на стоките, број на колегите, тежина, место на 
истоварот на стоките, количина на истоварените 
стоки, датум на истоварот на стоките и примател 
на стоките. 

4. Бродската книга ја заверува царинарницата 
територијално надлежна за матичната лука одно-
сно пристаниште на бродот. 

Бродската книга заверена од страна на цари-
нарницата претставува царинска исправа од чле-
нот 28 точка 2 на Царинскиот закон. 

5. Возачот е должен веднаш по извршениот 
натовар на стоки во брод да ги запише во брод-
ската книга податоците според колоните од точката 
3 на оваа наредба. 

6. По истоварот на стоките од бродот прима-
телот на стоките го потврдува приемот на стоките 
во соодветната рубрика на бродската книга. 

7. Ако во одделни места долж домашниот брег 
се врши делумен истовар на стоки, возачот е дол-
жен во бродската книга во колоната 8 да ги на-
веде сите места на истоварот на стоките а во ко-
лоните 9 и 10 посебно за секое место на истова-
рот количината на истоварените стоки и датумот 
на истоварот, што примателите на стоки го потвр-
дуваат во колоната 11. 

8. Возачот е одговорен за уредното водење на 
бродската книга и за точното внедување на пода-
тоците во неа. 

9. Царинарницата повремено врши царински 
преглед на бродовите што превезуваат стоки од 
точката 1 на оваа наредба и ја контролира уред-
носта и точноста на водењето на бродската книга. 

За најдените неисправности царинарницата со-
ставува записник. 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за мер-
ките на царински надзор над домашните стоки што 
од едно во друго домашно место се превезуваат по 
море, гранични реки или гранични езера („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 27/61). 

11. Оваа наредба влегува во сила на 1 септем-
ври 1964 година. 

Бр. 13154/1 
8 јули 1964 година 

Белград 

, Директор 
на Управата за царини, 
Милован Гокановиќ, е. р-
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483. 

Врз основа на членот 28 став 2 и членот 29 став 
2 од Уредбата за организацијата и работата на ор-
ганите на царинската служба („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 4/63), директорот на Управата за ца-
рини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА ВО 
СЛОБОДНАТА ЦАРИНСКА ЗОНА ВО ДУКАТА 

РИЕКА 

1. Се основа Испостава на Царинарницата Ри-
ска со седиште во Слободната царинска зона во 
дуката Риека, заради вршење работи од царински 
надзор и царинење чна стоки на подрачјето на Сло-
бодната царинска зона во луката Риека. 

2. Испоставата на Царинарницата Риека со се-
диште во Слободната царинска зона во луката Ри-
ска почнува со работа на 1 август 1964 година. 

3. Ова решение влегува во сила третиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 03-01 2207 
9 јули 1964 година 

Белград 
Директор 

на Управата за царини, 
Милован Ѓокановиќ, е. Р-

484 

Врз основа на членот 28 став 2 и членот 29 
став 2 од Уредбата за организацијата и работата 
на органите на царинската служба (,,Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 4/63), директорот на Управата за 
царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА ВО 

СЛАВОНСКИ БРОД 

1. Се основа Испостава на Царинарницата Осиек 
со седиште во Славонски Брод, заради вршење ра -
боти од царински надзор и царинење на стоки на 
подрачјето на Славонски Брод, Босански Брод и 
нивната околина. 

2. Испостава на Царинарницата Осиек со седи-
ште во Славонски Брод почнува со работа ка 1 
август 1964 година. 

3. Ова решение влегува во сила третиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 03-01 2208 
9 јули 1964 година 

Белград 
Директор 

на Управата за царини, 
Милован Ѓокановиќ, е. p. 

485. 

Врз основа на членот 3 ст. 2 и 7 од Законот за 
организацијата на Југословенските железници 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 15/63 и 17/64), во вр-
ска со членот 6 од Законот за општествената 
контрола на цените („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
30/62), во согласност со Сојузниот завод за цени, Со-
бранието на Заедницата на Југословенските ж е л е з -
ници донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА 
ПАТНИЦИ, БАГАЖ И ЕКСПРЕСНИ СТОКИ ПО 
ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Во Тарифата за превоз на патници, багаж и 
експресни стоки по пругите на Југословенските ж е -
лезници (ПТ) Свеска 1, што е напечатена во изда-
ние на Заедницата на Југословенските железници, 
а в а ж и од 1 април 1961 година, во членот 11 во то-
чката 4 ст. 1, 2 и 3, точката 5 ст. 1 и 2, точ. 6 и 7 
став 1 и точ. 8 и 9 став 1 зборовите: „додатак од 
50" се заменуваат со зборовите: „додатак од 100". 

Во точката 2 став 2 зборовите: „додатак од 100 
динара" се заменуваат со зборовите: „додатак од 
500 динара". 

Во точката 1 став 1, точка 2 став 1, точка 3 став 
1, точка 4 став 4, точка 5 став 3 и точка 6 бројот: 
„500" се заменува со бројот: „1.000". 

2. Во членот 15 во точката 4 став 2 и точ. 9 и 11 
ст. 1 и 2 зборовите: „додатак од 50" се заменуваат 
со зборовите: „додатак од 100". 

Во точката 9 бројот: „500" се заменува со бро-
јот: „1.000". 

3. Во членот 28 во точката 5 став 1 зборовите: 
„додатак од 100 динара" се заменуваат со зборовите: 
„додатак од 500 динара", 

ЦАРИНСКА БРОДСКА КНИГА (формат 400 X ЗОО mm) 

! 
Реден 

Место на Датум на 
натова- .натова- Испраќач Вид на ! | 

Број на 
Тежина 

'Место на Количина Датум 
истова- на истова- на исто- Примател 

брем рот на рот на н а стоките 
стоките стоките 

стоките колегите , 
| 1 

Тежина рот на 1 рените варот на ' н а стоките 
1 стоките | стоки ; стоките i 

1 — 2 •• 3 ! 4 5 I 6 ! 7 ј 8 | 9 ! 10 ј 11 
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4. Во членот 29 во точката 21 став 1, точката 22 
став 1 и точката 24 зборовите: „додатак од 50 ди-
нара" се заменуваат со зборовите: „додатак од 100". 
динара". 

5. Ова решение влегува во сила по истекот на 
15 дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 2517/64 
26 јули 1964 година 

Белград 

Заедница на Југословенските железници 

Претседател на Собранието, 
Владимир Дуиќ, е. p. 

По извршеното сраснување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за на-
доместоците за службени патувања и селидби во 
странство, објавен во „Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 15/59, 48/59, 30/60, 27/61, 26/62, 30/62 и 48/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/63, 43/63 и 26/64, 
се поткраднала долу наведената грешка, та се дава 

/ И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА 

СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ ВО 
СТРАНСТВО 

Во членот 20 став 1, во уводната реченица, на-
место зборовите: „во земјата, и обратно, на преме-
стениот службеник," треба да стои: „во земјата, 
на преместениот службеник,". 

Од сојузниот секретаријат за буџет и органи-
зација на управата, Белград, 22 јули 1964 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за ква-
литетот .на рзошјето,. зеленчукот и печурките и про-
изводите од овошје, зеленчук и печурки, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 27/64, се п о т п а д н а -
ле долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ОВОШ-
ЈЕТО, ЗЕЛЕНЧУКОТ И ПЕЧУРКИТЕ И ПРОИЗ-
ВОДИТЕ ОД ОВОШЈЕ, ЗЕЛЕНЧУК И ПЕЧУРКИ 

Во членот 273 став 2 по зборот: „тежината" 
треба да се додадат по грешка изоставените збо-
рови: „на коренот". 

Во членот 304 став 1 наместо зборот: „склади-
рање" треб'а да стои: „отскладирање". 

Во членот 309 точка 3 наместо зборовите: „(ме-
рено со рефрактометар), и тоа: најмалку" треба да 
стои: „(мерено со рефрактометар) најмалку, и тоа:". 

Во членот 386 став 1 наместо зборот: „склади-
рање" треба да стои:' „отскладирање". 

Од Сојузниот секретаријат за трговија, Бел-
град, 11 јули 1964 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за југо-
словенските стандарди за Члични заштитни сред-
ства, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 28/64, 
се п о т п а д н а л а долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-

ДАРДИ ЗА ЛИЧНИ ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА 

Во точката 1 наместо ознаката: JUS Z.B1.040 
треба да стои: JUS G.B 1.040. 

Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград, 15 јули 1964 година, 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
НАРОДНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА 
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Социјалисти-
чко Републике Хрватске во бројот 21 од, 4 јуни 
1964 година објавуваат: 

Наредба за начинот, постапката и условите за 
исплата на негативната разлика за зеленчук; 

Наредба за измена на Наредбата за трајно за-
штитениот дивеч, за дивечот заштитен со ловостој 
и за незаштитениот дивеч. 

Во бројот 22 од 11 јуни 1964 година објавуваат: 
Одлука за изборот на нов член на Одборот за 

општествено планирање на Извршниот совет на Са-
бором 

Одлука за измена во составот на Комисијата за 
верски прашања на Извршниот совет на Саборот; 

Наредба за определување установи што можат 
да вршат анализа на мостри од предмети за општа 
употреба; 

Решение за бришење од евиденција на називи-
те на местата Куриловец, Ракарје и Плеао како са-
мостојни населби. 

Во бројот 23 од 12 јуни 1965 година објавуваат: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

„Фонд на Владимир Назор"; 
Одлука за' процентот во мој од вкупните сред-

ства остварени од придонесот за запослување на 
работници се извојува дел за Републичкиот завод 
за заложување на работници; 

Наредба за измена на Наредбата за определува-
ње трошоците на трговијата на големо за пченица, 
'рж, пченка, јачмен (освен пиварскиот), зоб и пре-
копа. 

Во бројот ^4 од 18 јуни 1964 година објазуват: 
Правилник за примена на Законот за печатите 

и жиговите со грб на Социјалистичка Република 
Хрватска; 

Правилник за проверување на стручната спосо-
бност за самостојно вршење занаетчиска дејност; 

Наредба за определување на дејностите со кои 
можат да се занимаваат занаетчиските дуќани на 
самостојни занаетчии; 

Наредба за вршење занаетчиски услуги од ме-
сто до место; 

Наредба за определување на дејностите за чие 
вршење занаетчиските дуќани не се должни да 
имаат деловна просторија; 

Наредба за водење регистар и евиденција у з а 
вршење занаетчиски и на нив слични дејности. 

Во бројот 25 од 23 Ј5'ни 1964 година објавуваат: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

мерките за остварување на односите утврдени со 
Општествениот план за развојот на СР Хрватска 
за 1964 година; 

Закон за завршната сметка на Резервниот 
фонд на СР Хрватска за 1964 година: 

Одлука за давање согласност ва завршната 
сметка на Републичкиот фонд за реосигурување на 
околиските фондови за здравствено осигурување на 
земјоделските производители за 19G3 година; 

Одлука за давање согласност на финансискиот 
план на Републичкиот фонд за реосигурување на 
комуналните фондови на основното здравствено 
осигурување на земјоделците за 1964 година; 

Препорака за мерките за поттикнување на 
стопанската активност и насуч}тв>ање на инвести-
ционата потрошувачка; 

Препорака за финансирање изградбата на елек-
троенергетски капацитети во 1964 година; 

Одлука за овластување на Административна 
комисија на Извршниот еовст на Сзборот да до-
несува решенија за оттре/^л-сни работи од надлеж-
носта на Извршниот совет; 
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Одлука за дополненија на Одлуката за пресме-
тување и плаќање на придонесите за здравствена 
заштита на пензионерите за 1964 година. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичко Републике 
Босне и Х е р ц е г о в и х " во бројот 21 од 22 јуни 1964 
година објавува: 

Закон за спомен-обележување на истакнати 
личности, и настани од револуцијата и работничко-
то движење; 

Одлука за измена на Одлуката за задолжително 
здружување во Околискиот општествен фонд за 
школство на околијата Мостар на дел од средствата 
на општинските фондови за школство што произ-
легуваат од придонесот за општествените фондови 
за школство; 

Одлука за укинување на Одлуката за опреде-
лување делот од придонесот за општествените 
фондови за школство што им припаѓа на општин-
ските општествени фондови за школство; 

Одлука за изборот и разрешувањето на судии; 
Одлука за престанок на важењето на Одлуката 

за основање Завод за унапредување на работата во 
јавните служби; 

Правилник за начинот на пропишување видови 
и опремање на републичките органи со технички 
средства; 

Наредба за измени на Наредбата за определува-
на кланиците во кои мора да се врши преглед на 
свињско месо на трихинели. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

г 
452.;Указ за прогласување на Основниот закон 

' за придонесите и даноците на граѓаните 641 
Основен закон за придонесите и даноците 
на граѓаните — — — — — — — 641 

453. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата — — 656 

454. Правилник за надоместоците за службени 
патувања и селидби во странство — — 656 

455. Наредба за склучување договори за при-
бување на право на индустриска сопстве-
ност во странство и договори за деловно-
техничка соработка со странство — — 663 

456. Наредба за измена и дополнение на 
Наредбата за вршење работи на меѓуна-
родно трговско посредување — — — 664 

457. Наредба за измена на Наредбата за ут-
врдување на износот на* девизите за пла-
ќањата во врска со извозот и »за други 
плаќања во странство — — — — — 664 

458. Наредба за определување на комуналните 
банки што се овластени за вршење де-
визни работи — — — — — — — 664 

459. Наредба за давање девизни кредити од 
страна на овластените банки за увоз на 
репродукциони материјали наменети за 
зголемување на извозот — — — — 665 

460. Наредба за измени и дополненија на 
Наредбата за начинот на утврдз^вање на 
нето девизниот ефект постигнат со ко-
ристење на кредитите добиени со зголе-
мување на извозот — — — — — — 665 

461. Наредба за измена на Наредбата за за-
должителна испорака -на бакар, алуми-
ниум, олово, цинк, сребро, бизмут и жива 
на определените категории потрошувачи 
во 1964 година — — — — — — — 666 

Страна 
462. Наредба за начинот и условите за опре-

делување 'посебна премија за пченица и 
' рж од родот на 1964 година — — — — 666 

463. Наредба за начинот и услови-: з за оства-
рување на регресот при продажбата на 
гориво и мазиво за потребите на рибар-
ството — — — — — — — — — 667 

464. Наредба за определување на рудниците 
на јаглен што можат слободно да ги 
формираат продажните цепи на јагленот 668 

465. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на градежништвото — — — — 668 

466. Решение за југословенските стандарди од 
областа на производството на градежни 
материјали — — — — — — — — 668 

467. Решение за југословенскиот стандард за 
челичен синџир за ж е л е з н и ч к и СС-пос-
тројки — — — — — — — — — 669 

468. Решение за југословенскиот стандард за 
челичен лим за садови за течни гасови — 669 

469. Решение . з а југословенските стандарди за 
топчести лагери и прибор за моторни во-
зила — — — — — — — — 669 

470. Решение за југословенскиот стандард за 
електрични уреди за моторни возила — 669 

471. Решение за југословенскиот стандард за 
друмски возила — — — — — — 670 

472. Решение за југословенскиот стандард за 
олово и оловни легури — — — — — 670 

473. Решение за југословенските стандарди за 
пнеуматици и наплатки за моторни во-
зила — — — — — — — — _ ето 

474. Решение за југословенските стандарди од 
областа на радио-техниката — —• — — 670 

475. Решение за југословенските стандарди за 
гуми и наплатки за велосипеди — — 671 

476. Решение за југословенските стандарди за 
проверување на машини за испитување 
на метали — — — — — — — — 671 

477. Решение за југословенските стандарди за 
направи со електромотори за домаќинство 
и слични цели — — — — — — — 671 

478. Решение за југословенските стандарди 
за челични цевки — — — — — 672 

479. Решение за југословенските стандарди за 
кабли за радио-фреквенции — — — 672 

480. Решение за југословенските стандарди за 
ветеринарни биолошки препарати — — 672 

481 Решение за југословенскиот стандард од 
областа на лесните метали и нивните 
легури — — — — — —- — — 673 

482 Наредба за мерките на царински надзор 
над домашните стоки што од едно во 
друго домашно место се превезуваат по 
мере, гранични реки или гранични езера 673 

483. Решение за основање Царинска испостава 
на Слободната царинска зона во дуката 
Ри ека — _ — _ _ _ _ _ _ 674 

484. Решение за основање Царинска испостава 
во Славонски Брод — — — — — — 674 

485. Решение за измени на Т а р и ф а т а за пре-
воз на патници, багаж и експресни стоки 
по пругите на Југословенските желез -
ници — — — — — — — — — 674 
Исправка на Правилникот за надоместо-
ците за службени патувања и селидби 
странство — — — — — — — — 675 
Исправка на Правилникот за квалитетот 
на овошјето, зеленчукот и печурките и 
производите од овошје, зеленчук и пе-
чурки — — — — — — — — — 675 
Исправка на Решението за југословенски-
те стандарди за лични заштитни средства 675 


