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Врз основа на член 58 од Законот за оданочу-
вање на производи и услуги во прометот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/72), во спогодба со сојузниот 
секретар за стопанство, сојузниот секретар за фи-
нансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА 
НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРО-

МЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се регулира при-

мената на даночните стапки, како и примената на 
одредбите на Законот за оданочување на производи 
и услуги во прометот (во понатамошниот текст: За -
конот) кои се однесуваат на: ослободување од пла-
ќање на данокот на промет, евидентирање на про-
метот на производи и услуги по различни даночни 
стапки и даночни основици; пресметување и пла-
ќање аконтации на данокот на промет; изработка 
и поднесување на шестмесечна и конечна пресмет-
ка на данокот на промет; попис на производи за кои 
се менуваат даночните стапки и пресметување и 
уплатување на разликата во данокот на промет и 
на враќарве на данокот на промет. 

Одредбите од овој правилник се однесуваат и 
на основниот данок и на посебниот данок на про-
мет, ако со овој правилник не е одредено поинаку. 

II. ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ 

1) Данок на промет на производи 

Член 2 
При продажбата на нови или употребувани произ-

води на мало од продавница или од друга деловна 
единица што врши продажба на производи на мало, 
даночниот обврзник — организација на здружениот 
труд — врши пресметување и на основниот данок 
и на посебниот данок на промет на производи со 
примена на пропишаните даночни стапки врз да-
ночната основица утврдена според чл. 16 и 18 на 
Законот, во моментот на извршениот промет. 

Продавниците и другите деловни единици од 
став 1 на овој член, кои врз основа на статутот или 
на друг општ акт на даночниот обврзник — орга-
низација на здружениот труд — во чиј се состав, 
самостојно вршат пресметка или врз кои со стату-
тот односно со друг општ акт на даночниот обврзник 
е пренесено правото самостојно да вршат пресме-
тување и уплатување на данокот на промет на 
производи, се должни да ги водат пропишаните 
евиденции и да вршат .пресметување и плаќање на 
данокот според одредбите на овој правилник. 

Ако општината на чија територија се прода-
ваат производи на мало по пат на подвижни про-
давници сместени во специјални возила и ел. нема 

пропишано посебен начин на пресметување и пла-
ќање на посебниот општински данок на прометот 
на производи што ќе го извршат такви подвижни 
продавници на нејзината територија, данокот на 
промет на производи се пресметува и се плаќа 
според местото на седиштето на организацијата на 
здружениот труд односно на продавницата и на 
друга деловна единица што вршат продажба на 
производи по пат на подвижни продавници. 

Член 3 
Даночните стапки на основниот данок на промет 

на производи се одредени во Тарифата на основниот 
данок на промет (во понатамошниот текст: Тари-
фата) и се применуваат врз прометот на произ-
водите за кои со Законот или со Тарифата е од-
редено плаќање на тој данок. 

За производите за кои во Тарифата се одредени 
различни даночни стапки, зависно од нивниот вид, 
квалитет, суровинскиот состав, цената или од други 
својства, производителот односно увозникот што ги 
увезол или трговската организација на здружениот 
труд што и ги продава на трговијата на мало се 
должни да го означат во фактурата за продажбата, 
покрај секој таков производ тарифниот број и да-
ночната стапка по кои се врши пресметувањето 
и плаќањето на основниот данок на промет на 
производи, како и неговиот вид, квалитет, суровин-
скиот состав, цената или друго својство поради кое 
е одредена односната даночна стапка. Одредбите на 
овој став се однесуваат и на продажбата на произ-
води од тар. број 2 што ќе им се изврши на купу-
вачите — даночни обврзници од точка 2 одредба 
под 2 став 2 на забелешката кон тој тарифен број. 

Како производи на кои се однесува одделен та-
рифен број на Тарифата се подразбираат произво-
дите кои под ист или соодветен назив се опфатени 
во Царинската тарифа која е составен дел на За-
конот за Царинската тарифа („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 
17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70 и 58/71), како и произ-
водите на кои се однесуваат посебните прописи за 
квалитетот, ако со Тарифата е пропишано одреду-
вањето на тие производи да се врши според тие 
прописи, или ако тие производи не можат да се 
утврдат според Царинската тарифа. 

Даночната основица, ако со Законот не е одре-
дело поинаку, е иста за пресметување и л а основ-
ниот данок и на посебниот данок на промет на про-
изводи. 

Ако со Законот, со југословенски стандард или 
со овој правилник не е одредено поинаку, се смета 
дека производот е изработен од одреден материјал 
доколку содржи повеќе од 50% од тој материјал. 

Член 4 
Посебен данок на промет на производи не се 

плаќа во продажбата што производителските или 
трговските организации им ја вршат од склад или 
транзитно и со посебно евидентирање на таквиот 
промет и издавање фактура на купувачите што 
се општествени правни лица (член 37 точка 5 од 
Законот). 

На продажбата на нови или употребувани про-
изводи од склад или транзитно што продавачите 
од став 1 на овој член ќе им ја извршат на граѓа-
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ните и на граѓански правни лица, било да ја вршат 
таквата продажба без или со издавање фактура, по-
крај основниот данок на промет на производи, се 
пресметува и се плаќа и посебен данок на премет 
на производи. 

Ако со Законот не е одредено поинаку, како 
граѓани, во смисла на овој правилник, се подраз-
бираат граѓаните — крајни потрошувачи, како и 
самостојните занаетчии и самостојните угостители. 

Член 5 
На производите што се продаваат од консигна-

ционен склад во Југославија, држателот на консиг-
национиот склад е должен да го пресмета данокот 
на промет со примена на пропишаните даночни 
стапки врз продажната цена на производите во 
која, покрај царината и другите давачки што се 
плаќаат при царинењето, се содржани маржата и 
другите надоместоци што даночниот обврзник ги 
засметува и ги наплатува од купувачот за прода-
дените производи. 

• Ако од коксигнационен склад им се продаваат 
производи на општествени правни лица, се пресме-
тува само основниот данок на промет на производи. 

Ако од консигнационен склад им се продаваат 
производи на граѓани и на граѓански правни лица, 
покрај основниот данок, се пресметуваат и посеб-
ните даноци на промет на производи. 

По исклучок, за моторни возила што Од кон-
сигнационен склад им се продаваат на граѓани и н а 
граѓански правни лица, даночниот обврзник не 
пресметува посебен данок на промет на производи 
(член 37 точка 6 на Законот). Посебниот данок на 
промет на производи го плаќа купувачот — гра-
ѓанин или граѓанско правно лице — во местото на 
своето живеалиште односно седиште, арго е воведен 
таков данок. Во тој случај регистрацијата на мо-
торното возило може да се изврши на името на 
купувачот само ако тој поднесе доказ дека на од-
носното возило платил посебен данок на промет на 
производи во местото на своето живеалиште односно 
седиште. 

Член 6 
На производите што ги увезува крајниот потро-

шувач за сопствена употреба или потрошувачка или 
кои за негова сметка ги увезува посредник (надво-
решнотрговска организација), основниот данок на 
промет на производи го пресметува царинарницата 
БО моментот на настанувањето на обврската за 
плаќање царински давачки за увезените производи, 
односно во моментот на царинскиот преглед на так-
ви производи ако не постои обврска за плаќање 
царински давачки (член 22 став 2 точка 6.на Зако-
нот), со примена на пропишаните стапки врз даноч-
ната основица што ја сочинува вредноста на уве-
зените производи ^ утврдена според царинските 
прописи вклучувајќи ја и царината и другите да-
вачки што се плаќаат при увозот (член 18 на За-
конот). 

По исклучок, врз увозот на моторни возила што 
ќе го извршат граѓани и граѓански правни лица 
односно на моторни возила што ќе ги внесат граѓа-
ни или граѓански правни лица, или врз увозот на 
мот ореш возила што за сметка на граѓани и на 
граѓански правни лица ќе го изврши посредник 
(надворепгаотрговека организација), ЕО врска со 
пресметувањето на посебниот данок на промет на 
производи се применува одредбата на став 4 од член 
5 на овој правилник (член 37 точка 6 на Законот). 

Член 7 
При комисиската продажба што ја врши на ма-

ло комисиона или друга организација на здруже-
ниот труд — комисионер (од продавници и од други 
деловни единици што вршат продажба на произ-
води на мѕло)% даночен обврзник е таков комисио-
нер што кога ќе продаде производи, без оглед дали 
се нови или употребувани, па е должен на таквиот 
промет да пресмета и основен и посебен данок на 
промет на производи. 

Комисионерот е даночен обврзник и кога од 
продавница или од друга деловна единица што вр-
ши продажба на производи на мало, ќе продаде 
^употребувани (нови) производи за сметка на ко-
митентот. 

По исклучок, ако е во прашање продажба на 
употребувани производи (предмети) на граѓани што 
комисионерот ќе ја изврши за ниЕна сметка, осно-
вен данок не се пресметува (член 5 став 6 на Зако-
нот). Како употребувани предмети од член 5 став 6 
на Законот се сметаат предмети кои поради нормал-
на употреба губат во употребната вредност така што 
пазарната цена, по правило, значително им е понис-
ка од цената на такви нови предмети (облекла, 
обувки, садови, мебел, теписи и др.). Накитот, ска-
поцените камења и бисерот, како и други предмети 
изработени во целост или делум од благородни ме-
тали' (тар. броеви 13 и 15 на Тарифата), немаат ка-
рактер на употребувани предмети и подлежат на 
плаќање данок на промет на производи, па и кога 
граѓаните ги продаваат преку комисионер или друг 
посредник, без оглед дали на тие производи порано 
бил платен основниот данок на промет на про-
изводи. 

Посебниот данок на промет на производи се 
пресметува на прометот на употребувани предмети 
што ги продаваат граѓаните било преку комисионер 
или друг посредник, било кога ги продаваат сами 
или на некој друг начин, ако плаќањето на тој 
данок е пропишано. 

Член 8 
• На производите што на крајните потрошувачи 

им се продаваат со јавно наддавање (на лицитација 
и ел.), даночниот обврзник — продавач — го прес-
метува данокот на промет на производи со примена 
на пропишаните даночни стапки врз продажната 
цена постигната со јавното наддавање. Ако со ус-
ловите на јавното наддавање е одредено продажба-
та со јавно наддавање да се врши по цени во кои е 
вклучен данокот на промет на производи, даноч-
ниот обврзник го пресметува тој данок со примена 
на пресметаната даночна стапка. 

Ако со јавното наддавање им се продадени про-
изводи на -крајните потрошувачи — општествени 
правни лица — се пресметува и се плаќа само ос-
новниот данок на промет на производи, а ако про-
изводите им се продадени на граѓани и на граѓански 
правни лица, покрај основниот се пресметува и 
посебен данок на промет на производи. 

Основниот данок на промет на производи при 
продажбата со јавно наддавање на крајни потро-
шувачи се пресметува на начинот одреден во овој 
член без оглед дали се во прашање нови или упот-
ребувани производи и без оглед дали на прометот 
на тие производи порано бил платен основниот да-
нок на промет на производи. По исклучок, ако е во 
прашање продажба со јавно наддавање на употре-
бувани предмети за сметка на граѓани не се плаќа 
основниот данок на промет на производи, освен ако 
се продаваат скапоцени камења, бисер и предмети 
изработени од благородни метали од тар. броеви 13 
и 15 на Тарифата. 

Член 9 
Ако производите од сопствено производство, 

или производите купени за натамошна продажба, 
за кои е пропишано да се плаќа данок на промет, 
а за кои тој данок порано не е платен, му се да-
ваат без надоместок на крајниот потрошувач (пр-
дарок и ел.) — член 5 став 3 на Законот, даночниот 
обврзник — давател на производите без надоместок 
— го пресметува данокот на промет со примена на 
пропишаните даночни стапки врз даночната осно-
вица утврдена според одредбата на член 16 став 4 
од Законот. 

Плаќањето на пресметаниот данок за произ-
водите испорачани на крајните потрошувачи без 
надоместок се врши во роковите одредени во член 
24 став 2 на Законот. 
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Ако производите му се дадени без надоместок 
на крајниот потрошувач — општествено правно 
лице — се пресметува само основниот данок на 
промет на производи, а ако тие производи, се да-
дени без надоместок од продавница или од друга 
деловна единица што врши продажба на производи 
на мало, се пресметува и посебниот данок на про-
мет на производи. 

Ако производите се дадени без надоместок на 
граѓанин или на граѓанско правно лице, покрај ос-
новниот данок, се пресметува и посебниот данок на 
промет на производи. 

Во случајот од став 3 на овој член кога произво-
дите му се дадени од склад на крајниот потрошу-
вач — општествено правно лице — основниот данок 
на промет на производи се уплатува на начинот од-
реден во член 35 став 2 на Законот. 

Ако организацијата на здружениот труд или 
друго општествено правно лице (освен организаци-
јата на здружениот труд што врши продажба на 
мало на одредени предмети за лична потрошувачка 
на граѓаните) набавува такви предмети (на пример, 
рачни часовници, пенкала, облекла, обувки и дрЛ 
од производителот или од трговската организација 
на начин на кој се врши прометот на стоки на го-
лемо, даночен обврзник е продавачот кој е должен 
на тие производи да пресмета и основен данок и 
посебен данок на промет на производи без оглед 
за кои цели се набавуваат, па и кога се набавуваат 
заради давање без надоместок (репрезентација, по-
дарок и ел.), ако на прометот на тие производи е 
пропишано да се плаќа данок. 

Член 10 
Ако производите од сопствено производство, 

или производите што се набавени или увезени 
без плаќање данок на промет на производи а за 
чиј промет е пропишано плаќање на тој данок кога 
му се продаваат на крајниот потрошувач, се земаат 
за сопствена крајна потрошувачка или употреба, 
даночниот обврзник од член 13 став 1 на Законот 
го пресметува и го плаќа основниот данок на про-
мет на производи, а ако таквите производи ги зел 
од продавница или од друга деловна единица што 
врши продажба на производи на мало тој покрај 
основниот данок пресметува и посебен данок на 
промет на производите. 

Обврската за пресметување и плаќање на да-
нокот на промет настанува во моментот на зема-
ње на таквите производи за сопствена крајна у-
потреба или потрошувачка, при што се зема како 
да е извршена наплатата на тие цроизводи во мо-
ментот на настанувањето на даночната обврска во 
смисла на член 22 од Законот. \ 

Член И 
Врз вредноста на калото, растурот, кршот или 

дефектот што го натфрлува дозволениот обем 
предвиден со општ акт на даночниот обврзник, а 
кој е утврден за производите во продавницата или 
во друга деловна единица што врши продажба на 
производи на мало, се пресметуваат и основниот и 
посебниот данок на промет на производи. 

Ако е во прашање кало, растур, крш или 
дефект утврден на производите во склад на про-
изводителот или на трговската организација или 
на увозникот од кој се врши продажбата на произ-
водите на начинот на кој се врши прометот на сто-
ките на големо, даночниот обврзник го пресметува 
само. основниот данок на промет на производи. По 
исклучок, ако таквото кало, растур, крш или де-
фект е ставен врз товар на одговорното лице на 
даночниот обврзник, и во тој случај покрај основ-
ниот данок се пресметува и посебен данок на про-
изводи. 

Одредбите на овој член се однесуваат и на у-
ништување производи што не настанало поради 
дејство на виша сила. 

Обврската за пресметување и плаќање на да-
нокот на промет настанува во моментот на утврдува-
ње на таквото кало, растур, крш односно дефект. 

Данокот на промет на производи не се пла-
ќа на вредноста на производите што се исчезнати 
или уништени односно оштетени како последица од 
провална кражба извршена во продавницата или 
во друга деловна единица. Во тој случај пресме-
таниот данок на промет на тие производи ќе се 
сторнира на следниот начин: 

1) врз основа на податоците за вкупното за-
должување на продавницата (пренесена состојба од 
изминатата година и задолжување во текот на го-
дината) и на податоците за продажбата на стоките 
до денот на сторената штета, се утврдува вреднос-
та на стоките што треба да се наоѓаат на залихи 
во продавницата пред сторената штета. Од споре-
дувањето на. овој износ и на износот на фактички-
те разлики утврдени со попис на денот на сторе-
ната штета, се добива износот на фактичната ште-
та во која е содржан и пресметаниот данок на про-
мет; 

2) утврдувањето учеството на штетата на од-
делни видови стоки во вкупната штета установена 
врз основа на задолжувањето на продавницата и 
на пописната состојба на денот на сторената ште-
та, се врши врз основа на поединечното учество на 
одделни видози стоки во однос на вкупното за-
должување на продавницата пред настанувањето 
на штетата поради провална кражба, и тоа според 
тарифните броеви односно даночните стапки, како 
и стоки што не подлежат на обврска на данокот на 
промет; 

3) со примена на така утврденото поединечно 
учество во однос на вкупната вредност на штетата 
се добива износот на штетата на трговските стоки 
според одделни тарифни броеви и даночни стапки и 
на стоките што не подлежат- на обврската за пре-
сметување и плаќање на данокот на промет, во која 
е содржан и данокот на промет; 

4) пресметувањето на износот на данокот на 
промет што е содржан во вредноста на утврдена-
та штета на трговските стоки според одделни та-
рифни броеви и даночни стапки, се врши со приме-
на на пресметаните стапки утврдени согласно од-
редбите на член бб од овој правилник. Така утвр-
дениот износ на данокот на промет, што е содржан 
во настанатата штета, ќе се сторнира во книговод-
ствената евиденција и за тој износ ќе се намали 
обврската за плаќање на данокот на промет. 

Член 12 
Врз вредноста на утврдениот кусок на произво-

ди во продавница или во друга деловна единица 
што врши продажба на производи на мало, како 
и на склад или во друга деловна единица што вр-
ши продажба на производи на начинот на кој се 
врши прометот на стоки на големо, за кои е про-
пишано плаќање на данок на прометот на произво-
ди, даночниот обврзник пресметува и основен данок 
и'посебен данок на промет на производи, без оглед 
на тоа дали кусокот го товари даночниот обврзник 
или одговорното или друго лице. 

Обврската за пресметување на данокот на про-
мет настанува во моментот на утврдувањето на 
таквиот кусок, а обврската на плаќање во моментот 
на наплатата на кусокот односно во моментот на 
отписот. 

Член 13 
Купувачот — даночен обврзник од член 14 

став 2 на Законот — го пресметува основниот данок 
на промет на производи во моментот на настану-
вањето на даночната обврска според член 22 став 
2 точка 8 од Законот на вредноста на набавените 
производи што е искажана во фактурата на до-
бавувачот. 

Даночниот обврзник, според местото на своето 
седиште, го уплатува пресметаниот данок во рок од 
10 дена по истекот на месецот по сите фактури при-
мени во текот на тој месец (член 24 став' 3 од За-
конот). 
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Член 14 
Според тар. број на Тарифата се плаќа основен 

данок на промет на производи на сите производи 
што служат за крајна потрошувачка, освен на про-
метот на: производи за кои со Тарифата се предви-
дени посебни даночни стапки, производи за кои со 
Законот е предвидено ослободување од плаќање на 
тој данок, и вештачки безалкохолни пијачки, со-
да-вода и минерална вода. 

Според тар. број 1 на Тарифата се пресметува 
и се плаќа данок и на прометот на: ; 

— кујнска сол наменета односно подобна за чо-
вечка исхрана; денатурирана сол за исхрана на 
животни; сол за посинување на патишта; други со-
ли (NaCI); 

— производи од тар. број 18.06 на Царинската 
тарифа (обична чоколада, млечна чоколада, чоко-
лада во прав, десертна чоколада, чоколаден прелив, 
полнета чоколада, чоколадни десерта, зашеќерен 
какао-прав); 

— ттроизводи од тар. броеви 17.04 и 11.05 на Ца-
ринската тарифа (тврди бонбони, тврди полнети 
бонбони, драже-бонбони, карамела желе-произво-
ди, фондан-бонбони, гумени бонбони, џвакачки гу-
ми, во маса или обликувани, шеќерни фигури, ком-
примати и пастили, лакриц-бонбони, пенести про-
изводи, ликерни бонбони, марципан-производи, пер-
сипан-производи, нугат-производи, грилаж-кро-
кант-производи што се третираат како бонбони; 
лосум, таан — ќетен-алва, бела алва; екстракти од 
слатко дрво; сирупи ароматизирани или обоени од 
лактоза, гликоза и од други шеќери, освен од овош-
ни сокови; меласа ароматизирана или обоена; 
ванила-шеќер, ванилин-шеќер и др.); 

— производи од сребро изработени во фили-
гран и производи изработени во комбинација од 
валано сребро и филигран (табакери, жардиниери 
и ел.); 

" — книги, списанија, брошури и други публи-
кации, освен оние од член 36 став 1 точка 7 на 
Законот; календари, телефонски именици, возни 
редови, разни проспекти, ценовници PI каталози, 
освен оние од член 36 став 1 точка 7 на Законот; 
обрасци, чековни книшки, штедни книшки, пасо-
ши, влезни билети, патнички карти, и ел.; 

— хартии за пишување, цртање или копира-
ње, други хартии, хемиски моливи, пенкала, лепи-
ла, лепливи ленти, спој ници, печати и други слич-
ни производи, освен оние од член 36 ѕтав 1 точка 
8 на Законот и од член 48 на овој правилник; 

— телефонски апарати, куќни телефонски 
централи во станбени и други нестопански објекти, 
отруј омери, водомери, бројачи на протокот на пара 
и гас, мерачи на калории, противструјни апарати, 
електрични часовници, прекинувачи и приклучни 
кутии, осигурувачи и други производи што се 
вградуваат на разводни табли, грејачи од сите ви-
дови, вентилатори, ладилници и други справи за 
греење и ладење, апарати за перални и сушилници, 
санитарни уреди со прибор, печки, шпорети, бој-
лери, расветни тела со припаѓачката арматура, 
сијалици и други производи што се вклучуваат на 
инсталациона мрежа — освен опие за кои со Зако-
нот или со Тарифата е пропишано ослободување од 
плаќање на данок кога се набавуваат за одредени 
цели; 

— режана и делкана граѓа; 
— моторни и други возила — освен возилата 

од тар. број 6 и освен оние за кои со Законот или 
со Тарифата е пропишано ослободување од плаќа-
ње на данокот; 

— рекламни панои, светлечки и други реклами, 
привремени штандови. на саеми и слични произ-
води — освен оние за кои со Законот или со Тари-
фата е пропишано ослободување од плаќање на 
данокот; 

— Други производи за кои тоа е одредено со 
Законот, со Тарифата или со овој правилник. 

Производителот, увозникот, продавачот на го-
лемо или продавачот на мало се даночни обврзни-
ци и кога производите од став 2 алинеи 1, 2, 3 и 

4 на овој член им се продаваат на угостителски ор«* 
ганизации на здружениот труд. 

Член 15 
Како производи од тар. број 2 став 1 точка 6 

на Тарифата се сметаат и: вретенско масло, масло 
за фина механика, лежишно масло, масло за пне-
уматски алати, масло за ладење, масло за ладил-
н и к , вазелинско масло, турбо-масло, масло за ва-
куум пумпи, циркулационо масло, осно масло,г 

цилиндер масло, масло за кадење, масло за отпуш-
тање, масло за заматување, масло за хонување, 
масло за режење, масло за дупчење, масло за коч-
ници, масло за менувачи, масло за мотори на гас, 
изолационо масло, масло за воздушни лифтови, 
маст за топчести лежишта, натриумова маст, маст 
за шасии, алуминиумска маст, литиска маст, ав-
то-универзална маст, маст за водени пумпи, гра-
фитна товотна маст, тов етна маст, техничка маст, 
маст за јамски колички, маст за челични јажиња, 
технички вазелин, и други слични масла и масти. 

Како даночни обврзници на данокот според 
тар. број 2 од Тарифата се сметаат и производи-
телот и трговската организација на здружениот 
труд на големо што производите од тој тарифен 
број им ги продаваат на големо на големи потро-
шувачи (освен на оние од точка 2 одредба под 2 
став 2 на .забелешката) или што тие производи ги 
продаваат на мало преку сопствени пумпни стани-
ци или други продажни места што вршат продаж-
ба на производи на мало. 

Член 16 
Според точка 3 од забелешката кон тар. број 

3 на Тарифата, странските цигари можат да се пу-
штаат во промет заради натамошна продажба однос-
но потрошувачка само ако на секое пакување од 
20 парчиња цигари (односно помало или поголемо) 
е означена полната фирма на увозникот. 

Ако на пакувањето цигари однапред не е от-
печатена фирмата на увозникот, увозникот стран-
ските цигари може да им ги продаде на организа-
циите на здружениот труд овластени за продажба 
на големо или на мало на преработки од тутун 
само ако кон фактурата за продажбата на таквите 
цигари ќе им достави и потребен број етикети на 
кои е отпечатена фирмата на увозникот под услов 
таквиот купувач да примил обврска дека на секое 
пакување од 20 парчиња цигару (односно помало 
или поголемо) ќе ги налепи примените етикети 
пред натамошната продажба. 

Се смета дека странски цигари се пуштени во 
промет заради натамошна продажба односно пот-
рошувачка, ако се наоѓаат во продавница или на 
некое друго место (станбена просторија и ел.) од 
кое можат да им се продаваат непосредно на потро-
шувачите односно купувачите. За количините 
странски цигари затечени во тие простории без оз-
нака на полната фирма на увозникот, како даночен 
обврзник се смета лицето чии се тие простории, па 
од тоа лице надлежниот орган за контрола ќе го 
пресмета и наплати данокот на промет на произво-
ди со примена на пропишаната стапка и против 
него ќе поднесе пријава до надлежниот орган за-
ради примена на казнените санкции од член 50 на 
Законот. 

Складот односно друга работна просторија на 
организацијата на здружениот труд — купувач на 
цигарите, во која се сместени странски цигари за-
ради препакување односно подготвување за про-
дажба, не се смета како место предвидено за не-
посредна продажба на потрошувачите, ако таквиот 
купувач располага со потребниот број етикети од 
став 2 на овој член. За количините странски ци-
гари затечени во тие простории за кои недостигаат 
етикетите од став 2 на овој член, како даночен об-
врзник се смета организацијата на здружениот труд 
.чиј е складот односно просторијата, па надлежните 
органи на контролата ќе постапат според став 3 на 
овој чреи. 
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Член 17 
Даночен обврзник е онаа организација на 

здружениот труд што ракијата што ќе ја произведе 
со додаток на алкохол , (етанол) ќе ја пушти во 
промет како „природна ракија", и тоа без оглед на 
тоа кому таквата ракија му ја продала. Врз таквиот 
промет се пресметува основен данок по стапката одре-
дена во точка 4 на тар. број 4 на Тарифата, а данокот 
платен на алкохолот не може да се изземе од да-
ночната основица. 

Дееертните вина од трчка 1 на тар. број 4 на 
Тарифата се вина добиени со алкохолно вриеше 
од прегреано или провенато грозје од благородна 
викова лоза со додаток на шеќер. Во десертните 
вина од таа точка спаѓаат и печените десертни вина 
што се добиваат со алкохолно вриење на изварена 
(згусната) шира со додаток на шеќер. 

Ликерски вина се вината добиени од згусната -
и засладена шира со додаток на вински 
дестилат, како на пример: ,;Мистеле", „Косовски 
божур", „Црни опленачки бисер", „Диоклецијанова 
суза", „Нектар" и ел. • 

- Ароматизирани вина се вината добиени од при-
родни или специјални вина со додаток на мириз-
ливи билки, како на пример: разни вермут?!, „Кар-
ловачки бермет" и слични вина. 

Како десертеи пијачки се сметаат производите 
како што се: „Рибизла — дезерт", „Шери-дезерт" 
и ел. 

Ликери се алкохолни пијачки што според про-
писите со кои се регулира нивното производства и 
квалитетот се сметаат како ликери. 

Како жестоки алкохолни пијачки се сметаат 
производите што се пуштаат во промет под нази-
вот: вотка, рум, виски, џин, коњак, арак, увозни 
ракии и слично без оглед дали се декларирани 
како природни или како вештачки пијачки. 

Како крајни потрошувачи, во смисла на тар. 
број 4. се сметаат и единиците основани за вршење 
угостителски услуги на членовите на работните 
заедници и на членовите на организациите (угос-
тителски единици на ^угостителски организации), 
угостителските дуќани на самостојни угостители — 
во однос на основниот данок на промет на -произ-
води, како и занаетчиските организации на здру-
жениот труд што набавуваат производи од тој та-
рифен број заради продажба на крајните потрошу-
вачи односно заради сопствена крајна потрошу-
вачка. 

Како крајни потрошувачи, во смисла на тар. 
број 4 од Тарифата, не се сметаат продавници, 
складови и други трговски деловни единици во 
состав на земјоделски индустриски комбинати, на 
земјоделски задруги и на други организации на 
здружениот труд вон од областа на трговијата и 
угостителството, ако имаат статус на основна ор-
ганизација на здружениот труд, како ti воено-угос-
тителските установи што во својот состав имаат 
погони — продажни места. На продажбата на алко-
холни пијачки на тие организации не^се пресме-
тува и не се наплатува данок на прОхМет на произ-
води, бидејќи тие се даночни обврзници што тој 
данок го пресметуваат при продажбата на алко-
холни пијачки на крајните потрошувачи. 

Производителските организации на здружениот 
ТРУД, надворешнотрпивските и трговските органи-
зации на здружениот труд што' вршат продажба на 
алкохолни пијачки на големо, можат да им прода-
ваат алкохолни пијачки само на оние самостојни 
угостители што кон писмената порачка, при набав-
ката,. ќе го. поднесат одобрението за вршење угос-
тителска дејност, издадено според важечките про-
писи. Овие продавачи за секоја таква продажба, 
вклучувајќи ја и продажбата на природно вино и 
природна ракија на кои не се плаќа основен данок 
на промет на производи, без оглед дали таа е из-
вршена од склад, транзитно или на некој друг на-
чин (од подвижна продавница и ел.), се должни да 
испостават фактури, и копиите од фактурите да 
му ги доставуваат до 10-ти во месецот, за прометот 
извршен во изминатиот месец, на општинското 

собрание што му го издало одобрението на самос-
тојниот угостител, заедно со список на фактурите 
за продадените алкохолни пијачки, кој го содржи 
личното име на купувачот — самостоен угостител, 
бројот на секоја фактура и вредноста на произво-
дите продадени по фактура (член 37 став 1 точка 5 
од Законот). Одредбите на овој став се однесуваат 
и на индивидуалните занаетчии — производители 
на јаки алкохолни пијачки кога таквите пијачки 
им ги продаваат на самостојните угостители. 

Продажбата на алкохолни пијачки на бродо-
вите на крајбрежната и внатрешната пловидба или 
во други сообраќајни средства, подлежи на плаќање 
на основен данок и на посебен данок на промет на 
производи во матичното пристаниште на бродот 
односно во домицилната станица или во местото на 
регистрацијата на сообраќајното средство. * 

Член 18 
На продажбата - на алкохол (етанол) од тар. 

број 5, даночниот обврзник врши пресметување на 
данокот со примена на пропишаните даночни стап-
ки од тој тарифен број зависно од намените за кои 
алкохолот им го продава на купувачите. 

Пресметувањето на данокот се врши со примена 
на пропишаната даночна стапка во фиксен износ 
врз даночната основица што ја сочинува еден хек-
толитарски" степен чист алкохол. , 

Купувачот на алкохолот е должен да води по-
себна евиденција за набавка на алкохолот ослобо-
ден од плаќање на данокот на промет односно на 
алкохолот набавен за натамошна продажба или за 
потребите од точ. 2 и 3 на тар. број 5 на Тарифата 
што пред употребата мора да ја завери Службата 
на општественото книговодство надлежна според 
седиштето на купувачот. На купувачот што не-
точно или неуредно ја води евиденцијата од овој 
став на сите набавени количини алкохол ќе му се 
наплати данок по стапката од точка 1 на наименува-
њето (точка 5 на забелешката кон тар. број 5). 

Како денатуриран алкохол за гориво, врз чиј 
промет се плаќа данок според точка 4 на тар. број 
5 на Тарифата, се. подразбира алкохол што пред 
пуштањето во промет е денатурирги со средство 
што се состои од суров метил-алкохол (метанол) и 
од дрвно масло во волуменски размер 8:0,5 (на осум 
литри метил-алкохол се додава 0,5 литри дрвно 
масло). Метил-алкохолот и дрвното масло претход-
но мораат да се измешаат и таа мешавина во ко-
личина од 4 kg се додава на секои 100 hi0 алкохол 
што се денатурира. За денатурирањето и продажба-
та на алкохолот за гориво производителот води 
посебна евиденција 

Како производители на алкохолни пијачки што 
алкохолот за производство на алкохолни пијачки 
можат да го набавуваат со плаќање на данок по 
стапката од точка 3 на тар. број 5 на Тарифата, се 
подразбираат само производителските организации 
на здружениот труд што вршат производство на 
жестоки алкохолни пијачки, специјални вина Спи-
керски, ароматизирани и ел.) и други алкохолни пи-
јачки што се произведуваат со додаток на етанол, и 
што се регистрирани за вршење на таа дејност. Про-
давачите —• даночни обврзници — во фактурата за 
продажба се должни, врз основа на изјавата на 
купувачот и со повикување на бројот и датумот на 
истата, да назначат за кои цели е продаден алко-
холот. 

На алкохолот што производителските и други 
организации на здружениот труд го набавуваат за 
пулпирање на овошје што не се извезува, се прес-
метува данок по точка 3 на тар. број ,5. 

На винскиот дестилат јачина над* 55 vol % ^ал-
кохол се плаќа данок според точка 1 на тар. број 
5 на Тарифата, освен ако тој производ им се про-
дава под условите од член 6 став 4 на Законот кп ко 
полупроиззод на производителите па вињак за 
доработување и одложување. 

Член 19 
( На продажбата на патнички автомобили од тар. 

број 6 на Тарифата даночниот обврзник врши прес-
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метување на данокот со примена на пропишаните 
даночни стапки одредени според вредноста на тие 
автомобили што ја сочинуваат даночната основица. 

Даночен обврзник е продавачот на автомобили-
те од став 1 на овој член на крајните потрошу-
вачи. 

Со примена на одредбата на точка 3 од забелеш-
ката кон тар. број 6 на Тарифата се постигнува 
ублажување дејството на прогресивни^ даночни 
стапки кај граничните даночни основици, така што 
разликата помеѓу данокот по пониска и данокот по 
повисока даночна стапка да не може да биде пого-
лема од разликата помеѓу најголемата даночна осно-
вица за која важи непосредно пониската даночна 
стапка и фактичната даночна основица. На пример: 
ако фактичната даночна основица изнесува 33.500 
динари и ако непосредно би се применила даночна 
стапка од 25% која важи за таа даночна основица, 
би се добил износ на данок од 9.625 динари. Тоа 
значи дека поради разликата во основицата што 
изнесува 500 динари во однос на највисоката осно-
вица од 38.000 динари врз која се применува даноч-
на стапка од 12% и к а ј која данокот пресметан по 
таа стапка изнесува 4.560 динари, би се- платило 
повеќе 5.065 динари. Со примена на наведената од-
редба најпрвин ќе се пресмета данокот од 4.560 ди-
нари, колку што изнесува по непосредно псниската 
даночна стапка од 12% врз основицата од 38.000 ди-
нари, и на тој износ ќе му се додаде разликата по-
меѓу даночните основици од 38.000 и 38.500 динари 

I т. е. износот од 500 динари, што вкупно изнесува 
; 5.060 динари. На ист начин треба да се постапува 

се до граничната даночна основица од 42.000 динари 
врз која допрва се применува директно даночната 
стапка од 25% што го дава износот од 10.500 динари 
врз таа основица. Врз даночната основица над 42.000 
динари данок се плаќа во износ од 10.500 динари 
плус 100а/о на вредноста над 42.000 динари. 

Како патнички автомобил, на кој се однесува 
тар. број 6 од Тарифата, се подразбираат автомоби-
ли за превоз на патници со најмногу 9 седишта, 
вклучувајќи го и седиштето за возачот, што се 
Дефинирани ЕО југословенскиот стандард JUS М. 
N0.010 под децимални ознаки 1-5, и 2. 

Даночната основица за патничките автомобили 
од увоз ја сочинува вредноста на тие автомобили 
утврдена според царинските прописи, заедно со ца-
рината и со другите давачки што се плаќаат при 
увозот. Ако продажбата се врши од консигнацио-
нен склад, даночната основица се утврдува според 
одредбите на член 5 од овој правилник. 

На прометот на резервни делови за патнички 
автомобили од тар. број 6 на Тарифата се плаќа ос-
новен данок на промет на производи според тар. 
број 1, освен на прометот на надворешни и внатреш-
ни гуми за тие автомобили на кои" се пресметува 
данокот според тар. број 12 точка 10. 

Член 20 
На продажбата на лекови од тар. број 7 на 

Тарифата извршена на аптеки, здравствени домови 
и други крајни потрошувачи, даночниот обврзник го 
пресметува данокот со примена на пропишаната 
даночна стапка врз даночната основица утврдена 
според одредбите на чл. 16 и 17 од Законот. 

Како даночни обврзници на данокот според 
тар. број 7 на Тарифата се сметаат и аптеките и 
дрогериите, ако се занимаваат со производство и 
промет на лекови од точка 2 на забелешката кен 
тар. број 7. Репродукционен материјал без плаќање 
данок ка промет за ова производство таквите об-
врзници можат да набавуваат, ако ги исполнуваат 
условите од член 6 ст. 2, 3, 4 и 5 на Законот. 

Лековитите супстанции што во аптеките односно 
во дрогериите се употребуваат за изработка на ле-
кови по рецептура или на магистрални лекови, се 
сметаат како производи од точка 2 на забелешката 
кон тар. број 7 на Тарифата и подлежат на плаќа-
ње на основниот данок по пропишаната стапка. 

, Ако производите од став 3 на овој член им се 
, продаваат на мало во непроменета состојба непос-

редно на потрошувачите, тие производи подлежат 
на плаќање и на посебен данок на'промет на про-
изводи. 

Како лекови од тар. број 7 на Тарифата се 
сметаат производите од член 2 точ. 1, 3, 4 и 5 на 
Законот за прометот на лекови, како и гумените 
чорапи, пластичните завои за вени и појасите за 
реума од чиста рунска волна. 

Член 21 
Данок според тар. број 8 на Тарифата се плаќа 

на прометот на ткаенини и други текстилни произ-
води изработени од над 50% вигоњ-предиво, или од 
предиво со над 50% до 7(Ѓ/в рунска или табачка вол-
на квалитет над 30 микрони, или од предиво со над 
20% до 50*/о вештачки влакна врз база на регене-
рирана целулоза или на синтетички полиакрилни 
влакна („Малон"), односно на полиамидни влакна 
под називот „Супрален", „Ултралон", „Супрал", и 
„Призенит". 

Како вештачки влакна врз база на регенери-
рана целулоза се подразбираат сечени влакна и 
бескрајни влакна цел-влакно, рајон и ацетатна 
вештачка свила). ч 

Содржината на одделни материјали од тар. број 
8 на Тарифата во одделни производи во поглед на 
видот, финоста и проценту ал ното учество, се утвр-
дува според соодветните југословенски стандарди 
за односните материјали. Учеството на тие материја-
ли во теписите, душеците, мадраците, ј органите и 
перниците се утврдува според флор-основата од-
носно според лицето на теписите, јорганите, душе-
ците, мадраците и перниците. 

Суровинскиот (состав на витоњ-предивото во 
производите изработени и од тоа предиво, се утвр-
дува според југословенскиот стандард ЛЈЅ F.B2.021. 

Производителите, увозниците и продавачите на 
големо при продажбата на производите од овој член 
што им ја вршат на продавачите на мало што се 
даночни обврзници на данокот на промет, се должни 
да постапуваат според одредбата на член 3 став 2 
од овој правилник. 

Како други текстилни производи од тар. броеви 
8 и 9 се подразбираат готови стоки изработени од 
текстил или претежно од текстилни материјали, 
текстилни предива и конец; тул, тантела,, ленти, 
везови и други позаментериски стоки; специјални 
текстилни ткаенини (филцеви, обложени или им-
прегнирани ткаенини вклучувајќи и еластични тка-
енини и еластична позаментерија),; јажиња, кабли и 
ортоми од текстилни материјали и изработки од 
нив (рибајрски мрежи и други мрежарски изработ-
ки од јажарија); фишеци (тулци) за шапки; вата и 
предмети од газа, завои, фитили од текстилни влак-
на, ткаенини и други текстилни предмети за тех-
ничка употреба, цевки за пумпи и слични цевки од 
текстилни материјали, ремења за транспортери и 
трансмисии од текстилни материјали; и други про-
изводи од текстилни материјали: вреќи и ќесиња, 
це ради, шатори, платнени покриви, едра и други 
стоки од церада; ќебиња и патнички покривки, 
креветска постелнина и други предмети за пресле-
кување вклучувајќи и чаршафи за на маса и сал-
фети; јоргани, душеци, перници и ел.; крпи, завеси, 
драперии, прекривачи за кревети и софи и други 
текстилни предмети за домаќинство; ткаенини за 
чадори и чадори за дожд и сонцобрани изработени 
претежно од тие ткаенини; пнеуматички текстилни 
перници; мрежи за на пазар, знамиња и ел.; пок-
ривхи за под (теписи, килими и постилка); тапи-
серии; горна и долна облека од текстилни ткаенини, 
од плетени и преплетени ткаенини; прибор за обле-
кување од текстилни ткаенини, од плетени и пре-
плетени ткаенини (шамивчиња, шалови, шамии, пре-
вези, кравати, околувратници, манжетни, танте-
лени набори^ мидери, нараменици, подврски, на-
раквици, чорапи, сокип и ел.); капи и шапки и др. 

На теписите со рака јазлувани со над 120.000 
Јазли на 1 т 2 , без оглед на суровинскиот состав, 
како и на волнените простирачи ткаени со рака, 
еднобојни или мелирани, се плаќа даѕвок според 
точка 4 на тар. број 15 0|д Тарифата. ' 
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} Член 22 
Како бетонски челик од точка 3 на тар. број 12 

вта Тарифата се подразбираат и сите други метални 
производи што според своите карактеристики можат 
да служат за целите за кои се користи бетонски 
челик (железо), без оглед под каков трговски на-
зив се пуштаат во промет (на пример: и како вле-
чена или некаква друга жица, арматура и ел.). Ако 
таквите производи им се продаваат на граѓани или на 
други купувачи што немаат право на набавка на 
репроматеријали без плаќање данок на промет, тие 
производи секогаш се третираат како бетонски че-
лик или како Балана жица. 

Како производи од точка 9 на тар. број 12 на 
Тарифата се подразбираат: бои (маслени бои, биту-
менску бои, подводни бои, маслени бои специјални, 
печатарски бои и ел.); анилински бои и пигменти 
(директни бои, индатренски и редуктивни бои, ур-
сол1И, казеински бои, сулфурни бои, пигмент-бои, 
бои за козметика, нитроцелулозни бои, органски 
премачкувачки средства, бои за гума, природни бои 
и екстракти, природни и вештачки органски бои — 
лакмус и ел. — суви бои, минерални бои, литопон, 
оксиди, поликолор и ел.); фирнајси (фирнајс ле-
нен, фактор фирнајс, фирнајси врз база на други 
технички масла и др.); лакови (маслени лакови, 
изолациони лакови и др.); ©мајли (маслени емајли), 
маслени емајли врз база на глиптол, маслени емај-
ли врз база на колофониум, нитролакови и емајли, 
целоноки лакови и емајли, шпиритни лакови и 
емајли, и др.; разредувачи (разредувачи за маслени 
лакови и емајли, шпиритни разредувани, нитро 
разредувачи, и др.); премачкувачки средства (сите 
средства што служат за обработка на дрвенарија 
и за мебел); глазури (материјали за премачкување 
при завршни работи како и разни средства за поли-
тирана). 

На туткалот и на другите лепила, китови, гипс, 
штрицла, каолин, маг-незит, „фасапласт", „тера-
пласт" и елитен производи што се користат во 
градежништвото, данокот се пресметува според 
тар. број 1 на Тарифата кога тие производи им се 
продаваат на крајните потрошувачи. 

Член 23 
Данок -според тар. број 3 на Тарифата се плаќа 

на сите предмети изработени од брусено кристално 
(оловно) стакло, бојосано или небојосано, вклучу-
вајќи и садови за јадење и ел. (чаши, шишиња, 
поединечно или во сервиси ита.) 

Како производи изработени од брусено крис-
тално (оловно) стакло се сметаат сите брусени пред-
мети изработени од калиумово стакло (оловно стак-
ло) што содржи околу 18% и повеќе оловен оксид, 
предмети изработени од калиум-калциумово стак-
ло („чешки кристал") и предмети изработени од 
брусено „штрас стакло" што содржи 50 до 55% 
оловен оксид. 

Данок според тар. број 13 на Тарифата се пла-
ќа и на сите фигури и други украсни предмети за 
стан или за мебел што се изработени од порцелан, 
мајолика, теракота, фајанс и од друг керамички 
материјал (на пример, украсни чикин, свеќници, 
вазни, пепелници, лустери, светилки со постамент 
од керамички материјал, фигури на луѓе и животни 
и др.). Меѓутоа, на садовите за јадење (чинии, ва-
гани, шолји, чаши и ел.), поединечно или во сер-
виси и сетови, што се предмет на секојдневна упот-
реба а се изработени од порцелан, мајолика, фа -
јанс и друг керамички материјал, данокот се плаќа 
според тар. број 1. 

Член 24 
Како природни5 скапоцени камења од точка 2 

на тар. број 15 на Тарифата се подразбираат: 
— дијамант; корунд со своите вариетети (рубин, 

сафир, источњачки смарагд, аметист, аквамарин, 
хризонит и хијасинт, источњачки топаз); спинел 

(рубин -спинел, Балос-спинел-рубин, син спинел-
сафир и црн спинел); берил (смарагд, аквамарин, 
хризолит, златен берил и морганит); хризоберил. 

Како природни полускапоцени камења се под-
разбираат: 

— опал (благороден опал, огнен, обичен и полу-
опал, хирофан, каша лонг), циркон-хијацинтин; то-
паз; хризолит и оливин; 

— гранати (гросулар, црн меланит, пироп, чеш-
ки гранат, аламан, алмандин, аперсартин, топазо-
лит, уваровит и др,); турмалин; тиркиз; везувијан; 

— фелдспати (амазонски камен, жолт ортоклас, 
сончев камен, месечев камен, лабрадор и др.); кварц 
(горски кристал, саѓав кварц, аметист, розов кварц, 
цитрин, чешки топаз, авантурин, мачкино око, ти-
грове око, јаспис и др) ; ортоклас-глиненец (проѕи-
рен месечев камен, зелен амазонец и др.). 

Како природен бисер од точка 2 на тар. број 
15 на Тарифата се подразбира вистинскиот приро-
ден бисер што е производ на бисерни остриги или 
школки по природен пат без посредство на чове-
кот. Култивиран бисер што е производ на тие ме-
котелци со уфрлување на зрнца од седеф се смета, 
во врска со данокот на промет, како полускапоцен© 
камење. 

Како козметички, парфимериски и таолетни пре-
парати од точка 1 на тар. број 15 на Тарифата се 
подразбираат: парфеми, колонска вода и сл.; кре-
мови, млеко, прашок за деца и други производи за 
нега на кожата; ружеви за усни, шминка, пудра 
и други препарати за маскирање; лакови за нок-
ти, пасти за нокти, препарати за полирање на нок-
ти, растворувачи на лакови за нокти и др.; шам-
пони, вода, масла и помади за коса; препарати за 
енду лација на коса, бојосување на коса, од бојосу-
вање на коса, фиксатери за коса и други,препарати 
за коса, кремови за бричење — освен сапун вклу-
чувајќи го и оној во туби, кремови и моливи за 
трепки и други слични производи, препарати за 
отстранување на влакна и на непријатна миризба, 
и др. Не се сметаат како -производи од оваа точка 
сапуните од сите видови (во цврста, полуцврста или 
течна состојба или во прав), освежувач™ и хиги-
енски шамивчиња, капки за очи, заштитни кремови 
за раце, средства за отстранување на мозоли, и ма-
зиви средства против реума. 

Член 25 
Пакување на цигарена хартија во книшки и 

пуштање во промет на таква хартија може да врши 
исклучиво производителот. Увозникот може да пу-
шта во промет цигарена хартија во листови (кни-
шки) само ако е увезена во земјата веќе пакувана 
во книшки. 

Даночниот обврзник е должен, во смисла на 
член 3 од овој правилник, на фактурата за продаж-
ба на цигарената хартија што ја пушта во промет 
несечена или сечена (точка 2 на тар. број 17 од 
Тарифата) да стави клаузула дека се продава ци-
френа хартија (а не друга хартија), како и дека 
данокот е пресметан по стапка од 425% врз даноч-
ната основица утврдена според одредбите на ^л. 16 
и 17 од Законот. 

2. Данок на надоместоци за услуги 

Член 26 
Како работи и услуги од тар. број 17 на Тари-

фата на сојузниот данок на промет („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 5/67, 
18/67, 31/67, 24/68, 30/68, 45/68, 55/68, 50/69, 18/70, 
52/70, 24/71, 32/71, 44/71 и 12/72) се подразбираат оние , 
работи и услуги што ги вршат надворешнотрговски 
или трговски организации на здружениот труд, а 
што според прописите за надворешнотрговските ор-
ганизации и надворешнотрговските работи се сме«* ј 
таат како надворешнотрговски работи и услуги. 
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Како работи на увозот на стоките врз чија раз-
лика во цената и други надоместоци што влегуваат 
во даночната основица се применува стапката од 
точка 3 на тар. број 17, се подразбираа-? работите 
што даночните обврзници од став 1 на овој член ги 
вршат во врска со увозот и продажбата на така 
увезените производи од склад или транзитно. 

Како продажба на увезени производи, во сми-
сла на став 2 од овој член, се подразбира и про-
дажбата извршена на самостојните организации на 
здружениот труд што се правни лица и се наоѓаат 
во состав на даночниот обврзник, која е извршена 
со издавање на фактура или друга исправа со која 
се утврдува екстерната реализација. 

Одредбите на став 2 од овој член не се одне-
суваат на производите што домашна производител-
о т организација на здружениот .труд ќе ги увезе 
како надоместок за извезени производи од сопстве-
но производство (компензациони работи). 

Член 27 
Како промет на стоки на големо од тар. број 18 

на Тарифата на сојузниот данок на промет се под-
разбира продажбата на купени производи во не-
променета состојба што од склад или транзитно со 
задолжително издавање на фактура ја вршат тр-
говски и други организации на здружениот труд, 
освен продажбата извршена на граѓани и на гра-
ѓански правни лица. Продажбата на производи на 
граѓани и на граѓански правни лица од страна на 
трговска организација на здружениот труд на го-
лемо се третира, во врска со данокот на промет, 
како продажба на производи на мало остварена не-
посредно со крајните потрошувачи, па надоместокот 
од таквата продажба не влегува во даночната осно-
вица според тој тарифен број. Данокот на надоме-
стоците за услуги по тој тарифен број го плаќаат 
и производителските организации на здружениот 
труд ако купените производи ги продаваат на на-
чинот предвиден за продавање на производи во про-
метот на големо. 

Даночен обврзник е извршувачот на прометот 
на стоките на големо од став 1 на овој член што 
во таквиот промет ќе оствари даночна основица во 
смисла на точка 1 на забелешката кон тар. број 18 
на Тарифата на сојузниот данок на промет врз која 
го пресметува основниот данок на надоместоците за 
услуги со примена на пропишаната даночна стапка. 

Продавач што врши промет на стоки на големо 
води посебна евиденција е должен да за продажбата 
што од склад или транзитно ќе им ја изврши на 
граѓани или на граѓански правни лица. 

Склад на огревен и градежен материјал што им 
продава производи и на граѓани и на големи по-
трошувачи а што не врши посебно евидентирање 
на таквите продажби има карактер на продавница 
односно на деловна единица која врши продажба 
на производи на мало, па целиот промет од таквиот 
склад се третира во врска со данокот според тар. 
број 18 на Тарифата на сојузниот данок на промет 
како продажба на производи на мало при која на 
разликата во цената и друг надоместок остварен во 
таквиот промет не се плаќа данок според тој тари-
фен број. 

Како промет на стоки на големо во кој оства-
рениот надоместок подлежи на оданочување се под-
разбира и продажбата на производи извршена на 
општествени правни лица со јавно наддавање. 

Прометот на производ^ што трговските органи-
зации на големо и други организации на здруже-
ниот труд ќе го остварат со продажбата на произ-
води непосредно на потрошувачите преку сопствени 
продавници и други деловни единици што вршат 
продажба на производи на мало, не се смета како 
промет на стоки на големо и на разликата во це-
ната и на друг надоместок остварен од таквиот про-
мет не се пресметува и не се плаќа данок според 
тар. број 18 на Тарифата на сојузниот данок на 
промет. 

Трговската манипулација со купени производи 
во складови (пакување и препакување, сортирање, 
преточување, нега и друг третман со производите 
вклучувајќи го и преточувањето и друг третман на 
природни вина и природна ракија) која вообичаено 
се врши или без која односните производи не мо-
жат да се пуштаат во промет, се смета како соста-
вен дел од вршењето на прометот на производне 
на големо и не претставува производство на нови 
производи. 

Данокот според тар. број 18 на Тарифата на 
сојузниот данок на промет не се пресметува посебно 
по секоја фактура туку се пресметува врз вкупно 
остварената даночна основица во односниот прес-
метковен период. 

Член 28 
Како вршење на кредитни и други банкарски 

работи од тар. број 19 на Тарифата на сојузниот 
данок на промет се подразбира вршење на работите 
што, во смисла на прописите за банките и кредит-
ните работи, се сметаат како банкарски работи. 

Како даночен обврзник според тар. број 19 на 
Тарифата на сојузниот данок на промет се смета 
банка и секоја друга организација на здружениот 
труд ШЈО врши кредитни и други банкарски ра-
боти, што се должни да пресметаат данок со при-
мена на пропишаната даночна стапка врз даноч-
ната основица утврдена според точка 2 на забеле-
шката кон тој тарифен број. 

Други организации на здружениот труд (освен 
банките) се обврзници на данок според тар. број 19 
на Тарифата на сојузниот данок на промет само 
врз даночната ^основица што ќе ја остварат со 
давање кредити во пари и со вршење менувачки 
работи. 

Даночната основица при вршењето на работите 
од став 3 на овој член ја сочинува: 

1) при вршење на кредитни работи — разликата 
во износот помеѓу каматата што давачот на креди-
тот ја плаќа на средставата што ги дава и каматата 
што давачот на кредитот ја наплатува по основ на 
кредитов што го дал, вклучувајќи ги и потрошувач-
и т е кредити дадени на купувачите за купување 
стоки. 

Организација на здружениот труд што на да-
ден потрошувачки кредит, покрај камата, наплатува 
и други надоместоци, трошоци и ел. (премии за 
осигурување по потрошувачки кредити, манипула-
тивни, банкарски и други трошоци и ел.), пресме-
тува и плаќа данок на бруто примањето на камата 
и други надоместоци и трошоци согласно со точка 
2 став 2 на забелешката кон тар. број 19; 

2) при вршење на менувачки работи — износот 
на провизијата и на друг надоместок наплатен ед 
странките со вршење на тие работи. 

Не се сметаат како давање кредити во пари, во 
смисла на овој член, вложувањата што организаци-
ите на здружениот труд, освен банките, ги вршат 
во фондот на банката. Не се сметаат како камата 
од кредит во пари, во смисла на овој член, ниту 
каматите што организациите на здружениот труд 
како уписници на заем ќе ги остварат од запиша-
ниот заем. 

Данок според тар. број 19 на Тарифата на со-
јузниот данок на промет не се пресметува посебно 
по секој кредит туку се пресметува на вкупната 
позитивна разлика на каматата по сите кредити 
во односниот пресметковен период. 

Курсните разлики настанати поради промена 
на паритетот на динарот не се сметаат како надо-
месток врз кој се применуваат одредбите на тар. 
број 19 од Тарифата на сојузниот данок на промет. 

III. ДАНОЧНИ ОСЛОБОДУВАЊА 

Член 29 
Со Законот се предвидени факултативни (ус-

ловни) и облигаторни (задолжителни) ослободувања 
од плаќање данок на промет. 
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Како факултативни (условни) ослободувања се 
подразбираат ослободувања од плаќање данок на 
промет врзани за исполнување одредени, услови за 
набавка на опрема што служи како основно сред-
ство на организацијата на здружениот труд или на 
друго општествено правно лице, или за набавка на 
материјали за репродукција што ги набавуваат про-
изводителските организации заради користење во 
процесот на производството и др. За факултативно 
ослободување од плаќање данок на промет на про-
изводи, при набавката мораат да бидат исполнети 
со закон пропишаните услови, и тоа: 

1) купувачот на таквите производи да е овла-
стено лице што законот гр одредил како такво; 

2) купувањето на опрема, на материјали за ре-
продукција иг друго да се врши непосредно од про-
изводителот, увозникот или продавачот на големо; 

3) купувачот, пред ^поставувањето на факту-
рата односно пред преземањето на производиу да 
му даде писмена^ изјава на продавачот дека купе-
ните производи ќе ги користи за онаа намена што 
му дава право односните производи да ги набавува 
без плаќање данок. 

Факултативни ослободувања се предвидени и 
за купување на некои производи одредени во член 
36 став 1 на Законот, и тоа во: точка 7 (грамофон-
ски плочи и снимени магнетофонски ленти), точка 
17 (средства за вооружување и воена опрема ити.), 
точка 20 (производи за потребите на странски ди-
пломатски и конзуларни претставништва), точка 21 
(производи за потребите односно функциите на Ју-
гословенскиот црвен крст), точка^Г 24 (телевизиски 
приемници и други наведени производи што ги на-
бавуваат образовно-воспитни установи), точка 23 
(сликарски и скулпторот материјал и прибор што 
го набавуваат организациите на ликовните уметници 
за своите членови), точка 34 (противпожарни авто-
мобили и приколки и др.) и точка 38 (течни горива 
и мазива за стоковни резерви на големи потрошу-
вачи). 

Како облигаторни (задолжителни) ослободувања 
се подразбираат ослободувања од плаќање данок на 
промет на одредени производи што шут овозможу-
ваат на секој купувач (општествено правно лице, 
граѓанин и др.) да може да ги набавува тие про-
изводи без плаќање данок на промет ка ј секој про-
давач (на мало или на големо). Овие ослободувања 
се предвидени во член 36 став 1 точ. 1 до 6, тач. 8 
до 16, точ. IB, 19,. 22 и 23, точ. 2ff до 33 и точка 35 
на Законот. 

1. Ослободувања од плаќање данок на промет на 
репродукционен материјал 

Член 30 
Производителските и со нив изедначените ор-

ганизации на здружениот труд, производствените 
погони и производствените работни единици пред-
видени со статутот односно со друг општ акт во 
состав на непроизводствени организации на здру-
жениот труд или на други општествени правни ли-
ца, како и научноистражувачките институти или 
заводи што имаат лаборатории, експериментални 
работилници или погони за унапредување на про-
изводството (член ft ст. 2 и 3 на Законот), можат да 
набавуваат материјал за репродукција без плаќање 
данок на промет на производи (основен и посебен), 
и, тоа: 

— од производите лека организација на здруже-
ниот труд што произведува репроматеријал, или 

— од трговска или надворешнотрговска органи-
зација на здружениот труд што врши промет на 
стоки на големо (продажба од склад или од друга 
деловна единица или транзитно и со задолжително 
водење посебна евиденција за таквата продажба и 
со издавање фактура), или 

— од самостоен занаетчија — производител што 
произведува репроматеријал и кој води деловни 
книги или книга на прометот и испоставува фак-
тури за продажбата на производите, или 

— од увоз. 

Како репродукционен материјал што купува-
чите од став 1 на овој член можат да то набавуваат 
без плаќање данок на промет се подразбираат про-
изводите одредени вр член 8 на Законот, освен оние 
за кои со Законот е пропишано да можат .да се на-
бавуваат само ако е платен основниот данок на 
промет на производи (течни горива и мазива и др,). 

Покрај другото, како репродукционен матери-
јал што под одредени услови купувачите од став 1 
на овој член можат да го набавуваат без плаќање 
данок на промет, се сметаат и палета, жици, канали, 
манила, р а ф и ј а лепливи ленти, пакпапир, етикети, 
вињети, упатства за употреба на производи и оличе-
ни производи, што се лепат или се прицврстуваат 
на финален производ односно што се ставаат во 
амбалажа, како и полиетиленска платна за земјо-
делството и средства за сушење тутун што им се 
даваат на индивидуални производители што туту-
нот го произведуваат во кооперација со задружни 
ИЛИР други производителот организации на здру-
жениот труд. 

Како репродукционен материјал, во. смисла на 
овој член, се сметаат и производите што како по-
мошен или потрошен материјал се трошат во п р о -
цесот на производството или што служат за ситни 
поправки, за одржување и чистење на опрема и на 
производствени простории (сапун, детерџенти, к р -
пи, волна за чистење — пуцвол, метли, четки и ел.) 
— член 8 став 1 точка 5 на Законот. 

Репродукциониот материјал набавен без п л а -
ќање данок на промет може да се користи исклу-
чиво во произврдството (за репродукција). 

За вршење услужни дејности или за други це-
ли, освен за користење за репродукција, матери-
јалите можат да се набавуваат само ако е платен 
данокот доколку со Законот не е одредено поинаку. 

Член 31 
Купувачите од член 30 на овој правилник при 

набавката, пред испоставувањето на фактурата за 
продажба односно пред испораката на репромате-
ријалот ако истиот се испорачува пред издавањето 
на фактурата, се должни на продавачот односно 
на царинарницата, ако односниот материјал се уве-
зува, да му поднесат писмена изјава во која, пок-
ра ј другото, го наведуваат законскиот основ врз ос-
нова на кој таквата набавка е ослободена од пла-
ќање данок на промет, односно врз основа на кој' 
на таквата набавка данокот се плаќа по пониска 
даночна стапка (член 6 ст. 4 и 5 на Законот). 

Изјавата од став 1 на овој член мора да биде 
дадена или непосредно на самата порачка или на 
посебен прилог кон порачката, и мора да биде ну-
мерирана, датирана и потпишана од одговорни лица 
на купувачот. Во порачката мора да биде наведен 
видот и количината на репроматеријал от што се 
набавува без плаќање на данок. 

Изјавата мора да биде изречна, целосна и у-
редна. Покрај податоците пропишани во член 6 
став 4 на Законот, изјавата мора да ги исполнува 
и условите што се предвидени за книговодствен 
документ, бидејќи ако не ги исполнува нив таа не 
се смета како изјава во смисла на член 6 од За-
конот и од овој член. 

Продавачот е должен да стави клаузула на фак-
турата за продажба дека материјалот за репро-
дукција е продаден без пресметување данок, врз 
основа на писмена изјава на купувачот, со повику-
вање на бројот и датумот на таа изјава и истата да 
ја приклучи кон копијата на фактурата за про-
дадениот материјал за репродукција како доказ врз 
основа на кој на тој материјал не е пресметан да-
нок. 

Царинарницата ја приклучува писмената изјава 
кон другите исправи за царинење како доказ врз 
основа на кој на увезениот материјал не е пресме-
тан данок. 

Ако од одредбите на Законот или од одредбите 
на овој правилник очигледно произлегува дека 
производите што се увезени' за сметка на купува-
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пите од член 30 на овој правилник не се сметаат 
како репродукционен материјал изземен од плаќање 
на данок или дека тие производи го немаат тој ка-
рактер во однос на таквиот купувач, царинарни-
цата, без оглед на формалната исправност на под-
несената писмена изјава, ќе го предупреди купува-
чот односно увозникот на последиците пропишани 
во член 50 став 1 точка 3 на Законот и за тоа ќе 
стави белешка во исправите за увозот. Ако и пок-
рај предупредувањето увозникот инсистира на ос-
лободување од плаќање данок на увезени произ-
води, царинарницата по окончувањето на .постапка-
та за царинеле ќе и достави извештај со потреб-
ни податоци ца надлежната Служба на општестве-
ното книговодство кај која купувачот — давач на 
писмената изјава (корисник) има своја жиро-смет-
ка, заради евентуално поведување на постапка. 

Производителска организација на дружениот 
труд, трговска организација на здружениот труд 
што продава производи на големо, како и самосто-
ен занаетчија-производител од член 32 на овој 
правилник, не можат да му ги продадат производи-
те на купувач без пресметување на пропишаниот 
данок ако од одредбите на Законот или од одредби-
те на овој правилник очигледно произлегува дека 
тие производи не се сметаат како репродукционен 
материјал изземен од плаќање на данок или дека 
тие производи го немаат тој карактер во однос на 
таквиот купувач без оглед што таквиот купувач 
формално ја дал исправната писмена изјава од о-
вој член. Ако така не постапат подлежат на санк-
циите од член 50 став 1 точка 4 на Законот. 

Член 32 
Ако производителските организации на здру-

жениот труд од член 30 на овој правилник прода-
дат репродукционен материјал што го набавиле без 
плаќање данок на промет или делум го користат за 
други цели а не за репродукција, при продажбата 
на тој материјал на купувачи што немаат право на 
набавка без плаќање данок односио при земањето 
за потрошох за други ненаменски цели — се долж-
ни да пресметаат данок на промет по пропишаната 
стапка и доказот за пресметаниот и платениот да-
нок да го приложат кон евиденцијата за употреба-
та на тој материјал. Доказот за пресметаниот и уп-
латениот данок во тие случаи ја отстранува при-
мената на казнената санкција предвидена во член 
50 на Законот. Во случај на продажба на тој мате-
ријал данокот се плаќа во рокот одреден во член 
24 став 3 на Законот. 

Ако репродукциониот материјал го купува дру-
га производител ска организација на здружениот 
труд. тој материјал може да и се продаде нејзе без 
плаќање данок на промет под условите од чл. 30 и 
31 на овој правилник. 

Производителот организација на здружениот 
труд што ќе продаде репродукционен материјал на-
бавен без плаќање данок или други купени произ-
води, врз вкупниот износ на надоместокот1 од точка 
1 на забелешката кон тар. број 18 на Тарифата на 
сојузниот данок на промет е должна да пресмета и 
да уплати основен данок на надоместоци за, услуги 
според тој тарифен број. 

Член 33 
Како градежни објекти од член 8 став 1 точка 

4 на Законот се сметаат и монтажни згради, како 
и киосци, продавници, гаражи, станични објекти на 
градски сообраќај, јавни телефонски говорници и 
други слични објекти — што со цврст материјал се 
врзани за земјиштето на локација одредена од над-
лежниот орган и што имаат вградени инсталациони 
мрежи и уреди неопходни за функционирање на 
таквите објекти. Како градежни објекти се сметаат 
и спомен-обележјата и гробниците на паднати бор-
ци што со цврст материјал се врзани за земјиштето 
на локација одредена од надлежниот орган. 

Како организации на здружениот труд на гра-
дежништвото и на градежното занаетчиство од 
член 6 став 2 на Законот се подразбираат организа-
циите на здружениот труд што се регистрирани за: 

/ 

1) вршење работи на градење: во високоград-
бата, во нискоградбата и на одржување патишта, 
вклучувајќи го и одржувањето на пловните патиш-
та, во хидроградбата; или 

2) вршење работи на монтажа; или 
3) вршење завршни работи во градежништвото: 

ѕидарска молерско-фарбарски, фасадерски, гра-
дежно-лимарски, браварски, стаклорежачки рабо-
ти, работи на поплочување, асфалтирање, покри-
вање на покриви и ел.; внатрешни инсталатерски 
работи за водовод, канализација, електрика, гас, па-
ра и ел., или 

4) изведување инвестициони работи во сопст-
вена режија. Градежните погони и градежните е-
диници во состав на организации на здружениот 
труд вон од областа на градежништвото можат да 
набавуваат градежен репродукционен материјал 
без плаќање данок на промет само ако се регистри-
рани за вршење инвестициони работи во сопствена 
режија (член 34). 

Организациите на здружениот труд на градеж-
ништвото и на градежното занаетчиство, како и 
градежните погони и градежните единици, под ус-
ловите од член 6 на Законот, можат да набавуваат 
градежен репродукционен материјал без ^плаќање 
данок на прометна производи само ако покрај ре-
гистрацијата за вршење на работите од став 2 на 
овој член имаат соодветна опрема и стручен кадар 
за вршење на тие работи, како и тие работи да ги 
изведуваат сами во свое име и за своја сметка. 

Репродукциониот материјал што организациите 
на здружениот труд на градежништвото и на гра-
дежното занаетчиство можат да го набавуваат под 
пропишаните услови без плаќање данок на промет 
на производи, тие организации можат да го употре-
бат за сите работи на изградба, на реконструкција, 
на адаптација, на поправки, како и за редовно и за 
инвестиционо одржување на градежни објекти — 
без оглед дали соодветниот објект се наоѓа во оп-
штествена или во приватна сопственост. 

Како репродукционен материјал што го упот-
ребуваат организациите на здружениот труд на гра-
дежништвото и на градежното занаетчиство се под-
разбираат и производите на градежна столарија 
што тие организации ги вградуваат во градежни 
објекти (врати, прозорци, ролетни, пердиња, шало-
ни, капаци, рагастови и ел.). 

Занаетчиски и комунални организации на здру-
жениот труд што покрај градежна вршат и други 
дејности, можат да го користат правото на набаву-
вање градежен репродукционен материјал без пла-
ќање данок гна промет само ако имаат посебен гра-
дежен погон или градежна работна единица во 
смисла на член 6 став 3 од Законот основана за вр-
шење на градежна дејност односно на дејност на 
некој од градежните занаети. 

Ако комуналните организации на здружениот 
труд се веќе регистрирани за вршење градежни ра-
боти на нискоградба (изградба и одржување на ули-
ци или на водоводна или канализациона односно 
гасна мрежа и ел.) а покрај таквата дејност вршат и 
други производни или услужни дејности (на при-
мер : одржување паркови, изнесување ѓубре, чистење 
на облеки, перење на алишта и ел.) за вршењето на 
тие други производни дејности можат да набавуваат 
материјал за репродукција без плаќање данок на 
промет само ако имаат посебен производствен по-
гон или производствена работна единица основана 
во смисла на член 6 став 3 на Законот. За услуж-
ни дејности тие организации можат да користат 
само материјал на кој е платен данок. 
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Производителските организации на здружениот 
труд и организациите на здружениот труд на про-
изводственото занаетчиство, што од нео'даночен 
материјал за репродукција произведуваат градеж-
на столарија односно други производи, тие произ-
води можат да ги вградуваат во градежен објект 
без пресметување и плаќање данок на промет. 

Кога производителска организација на здруже-
ниот труд ќе изврши само обликување на бетонски 
челик и негово поставување на градежен објект во 
приватна сопственост без налевање бетон, не се 
смета дека, извршила вградување на производ во 
смисла на овој член. Таквото обликување и поста-
вување на бетонски челик се третира како промет 
на производи остварен непосредно со крајниот пот-
рошувач-граѓанин. 

Производите што се вклучуваат на инсталацио-
на мрежа за кои е пропишано плаќање данок на 
промет (член 8 став 1 точка 4 на Законот) органи-
зациите на здружениот труд на градежништвото и 
на градежното занаетчиство можат да ги набаву-
ваат само со плаќање данок на промет, освен ако 
тие производи ги вградуваат како делови во оп-
рема што со Законот е ослободена од оданочување. 
Данокот на промет на тие производи го пресметува 
продавачот без оглед дали организацијата на здру-
жениот труд ги набавува во свое име и за своја 
сметка или ги набавува во свое име и за сметка на 
инвеститорот и ел. 

Котли за централно греење со вградени апара-
ти за греење, телефонски централи, радиостаници, 
телепринтери и други слични производи, освен во 
станбени згради и во други неделовни објекти и 
простории, и освен кога им се продаваат на гра-
ѓани и на граѓански правни лица, се сметаат како 
опрема на работни и други организации на здруже-
ниот труд, па организациите на здружениот труд 
на градежништвото и на градежното занаетчиство 
можат да ги набавуваат и да ги монтираат под про-
пишаните услови без плаќање данок на промет. 

Ослободувањето од плаќање данок на промет 
се однесува и на составните - делови на градежните 
објекти што ги вградуваат организациите на здру-
жениот труд на градежништвото и на градежното 
занаетчиство во градежни објекти, ако со односни-
от објект се поврзани со цврст материјал и со не-
го сочинуваат составна целина. Како такви делови 
се сметаат и топлите подови („подолит", „виназ", 
„туфтинг", „таписон" и ел.), шахтови со капак, хид-
ранти, вентили, вратички за оџаци и ел. 

Како репродукционен материјал во градежниш-
твото што наведените организации на здружениот 
труд можат да го набавуваат без плаќање данок на 
промет, се подразбираат и: дрвени, алуминиумон 
и пластични ролетни од типот „еслингер", челични 
и детектив-ролетни, пердиња и тендиња, талони 
метални „перзијанер", шалони-капаци од дрво _ 
(грили), засенувачи од платно, со механизам за на-
виткување и одвиткување, „венецијанер"—ролетни, 
платнени ролетни — класични, завеси заштитни од 
роло-градл на потегање лево и десно и слично. 

Член 34 ^ 
Ако има потребни кадри со соодветна стручна 

подготовка и практика и ако има основан градежен 
погон односно градежна единица во смисла на член 
6 став 3 од Законот инвеститорот може да набавува 
градежен репродукционен материјал за изградба, 
одржување, адаптација, реконструкција, поправки 
и ел. на инвестициониот објект во сопствена режи-
ја, под исти услови како и организација на здруже-
ниот труд на градежништвото, без плаќање данок 
на промет на производи. 

Член 35 
За вршење услужни дејности може да се наба-

вува односно да се употребува само материјал на 

кој е платен данок на промет на производи, ако со 
овој правилник не е одредено поинаку. 

На материјалот набавен со платен данок на про-
мет на производи што е употребен за вршење ус-
лужни дејности, како и на прометот на производи 
и делови што се изработени од тој материјал, не се 
плаќа данок на промет на производи. 

Кога организации на здружениот труд на ус-
лужни дејности набавуваат материјал за вршење 
на тие дејности на начинот предвиден за вршење 
промет на стоки на големо, плаќаат само основен 
данок на промет на производи. 

Како услужна дејност на занаетчиски органи-
зации и на самостојни занаетчии се сметаат поправ-
ката и одржувањето на производи, изработката на 
обувки и облека по мера, како и вршењето на лич-
ни занаетчиски услуги (перење на алишта, чистење 
и бојосување на облека, фризерски, козметичарски, 
фотографски и други слични услуги). 

Производителските организации на здружениот 
труд од областа на индустријата и занаетчиството, 
како и самостоен занаетчија-производител кој во-
ди деловни книги или книги на прометот, што из-
работуваат финални производи од материјал што 
во целост или делум го дал нарачувачот, пресмету-
ваат данок на промет на производи врз даночната 
основица што во себе, покрај надоместокот за извр-
шени услуги, ја содржи и вредноста на матери-
јалот што го дава извршителот на услугите а кој 
како репродукционен материјал е набавен без пла-
ќање на данок. 

Производителска организација на здружениот 
труд што има посебен услужен погон, на тој погон 
може да му отстапи односно продаде материјал за 
репродукција набавен без плаќање данок на про-
мет, под услов таа организација, на исправата за 
отстапување (продажба) на тој материјал, да пре-
смета основен данок на промет н а производи и да 
го уплати на соодветната сметка во рок од 5 дена 
по истекот на период од петнаесет дена во кој е 
отстапен (продаден) материјалот. 

Член 36 
Данок на промет на производи не се плаќа на 

материјалот за репродукција што производите лека 
организација на здружениот труд, врз основа на 
писмен договор за производствена кооперација, ќе 
му го испорача на самостоен занаетчија-производи-
тел за на сметка на таа организација да изработи 
полупроизводи, производи, делови, склопови или 
амбалажа, под следните услови: 

1) самостојниот занаетчииа-производител да во-
ди деловни книги односно даночни евиденции по 
вид и количина на примениот и потрошениот ма-
теријал за сметка на порачувачот; 

/ 

2) при пресметката на потрошокот на материја-
лот да се придржуваат кои договорените нормативи; 

3) за состојбата (по вид, количина и вредност) 
на испорачаниот а непрееметан материјал, во 
период од најмалку секои три месеци, да имаат со-
гласни евиденции како испорачувачот така и при-
мачот на тој материјал; 

4) на органот за финансии на општината во ко-
ја на занаетчијата му е издадено одобрение за ра-
бота -производителската организација да му доста-
ви без одлагање еден примерок од договорот за 
производствена кооперација, како и на тој орган во 
рок од 5 дена да му достави извештај за секоја ис-
плата што ќе му ја изврши на таквиот занаетчија 
според тој договор или по некој друг деловен однос. 

За испорачаните материјали што во текот на 
изминатото тримесечје не се оправдани со испора-
чани производи односно со извршени работи, или 
не се наоѓаат на залихи на самостојниот занаетчи-
ја-кооперант, организацијата на здружениот труд 
како испорачувач на тие материјали е должна да 
пресмета и во рок од 10 дена да уплати како осло-
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вен данок на промет така и посебен републички од-
носно покраински и општински данок на промет. 

Самостојниот занаетчија-производител од став 
1 на овој член и самостојно, под условите одредени 
во член б на Законот, може да и продава свои про-
изводи што се репродукционен материјал од член 
8 на Законот, на производите леќата организација 
на здружениот труд без пресметување и плаќање 
на данок на промет на производи. 

Како производствен погон односно производс-
твена работна единица од член 6 став 3 на Законот 
се подразбираат и производствените единици (пе-
чатници, градежни погони и Други производствени 
погони и единици) што се наоѓаат во состав на вое-
ни единици и други, организации на Југословенска-
та народна армија за кои во книговодството се о-
безбедени податоци за набавката, движењето и пот-
рошокот на репродукциониот материјал и на гото-
вите производи. 

Член 37 
На начин и под услови што се утврдени во 

член 36 на овој правилник и организациите на 
здружениот труд на градежништвото и на градеж-
ното занаетчиство што склучиле писмен договор за 
производствена кооперација со самостоен занаетчи-
ја на градежно занаетчиство за изведување оддел-
ни градежно-занаетчиски работи на градежен об-
јект, на тој занаетчија за изведување такви работи 
можат да му даваат потребен градежен репродук-
ционен материјал без пресметување и плаќање да-
нок на промет на производи. При тоа, за секој вид 
работи тие организации се должни претходно да го 
утврдат нормативот на потрошокот на материјалот 
и нормативот на работната сила, во границите на 
важечките просечни норми во градежништвото. 
Овие нормативи се утврдуваат според позициите на 
работите. Врз основа на така утврдените нормати-
ви на материјалот според количините по позициите 
на работите, тие изработуваат норматив на вкуп-
ните количини и видовите на градежниот репродук-
ционен материјал што му се дава на занаетчијата 
За изведување на договорените работи. Ако во те-
кот на изведувањето на работите на занаетчијата 
му е дадено повеќе материјал по вид и к о л и ч к а 
отколку што е утврдено со нормативите, на тој ма-
теријал давачот на материјалот е должен да пре-
смета и да уплати покрај основниот уште и посе-
бен данок на промет на производи. Градежната ор-
ганизација на здружениот труд е должна да орга-
низира и контрола на потрошокот на градежниот 
репродукционен материјал даден на самостоен за-
наетчија без пресметување данок на промет, а осо-
бено контрола дали дадениот материјал во целост 
е и употребен при изведувањето на договорените 
работи, па ако се утврди дека тоа не е случај, таа 
е должна да пресмета и да уплати на тој материјал 
основен данок и посебен данок на промет на проз-
води. 

Со нормативите на работната сила се утврдува 
потребен број норма-часови по одделни категории 
стручност на работниците, а во согласност со ро-
кот на траењето на договорените работи се утвр-
дува и потребен број работници по стручност. На 
самостојниот занаетчија-кооперант, врз основа на 
нормативите на работната сила, градежната органи-
зација на здружениот труд може да му дава потре-
бен градежен репродукционен материјал без пре-
сметување и плаќање на данок на промет на про-
изводи, само ако бројот на работниците според нор-
мативот за одделна позиција и вид работи не го 
надминува максимумот кој според важечките про-
писи е утврден за дејноста на односниот занаетчи-
ја. Ако бројот на работниците утврден со нормати-
вот на работната сила за одделен вид работи по 
пооделни позиции го надминува тој максимум, на 

тој занаетчија градежната организација на здру-
жениот труд може да му дава потребен градежен 
материјал за изведување на договорени работи са-
мо со пресметување и плаќање на основниот да-
нок и на посебниот данок на промет на производи. 

Градежниот погон односно градежната работна 
единица од член 6 став 3 на Законот што има пот-
ребен кадар со соодветна стручна подготовка а што 
е во состав на градежна занаетчиска задруга која 
градежните и градежно-занаетчиските работи ги 
врши и преку самостојни занаетчии кои се членови 
на задругата, може да набавува градежен репро-
дукционен материјал за вршење на тие работи под 
условите од тој член без плаќање данок на промет 
на производи и да им го дава (но не и да го прода-
ва или на друг начин отуѓува) на самостојните за-
наетчии — сви членови преку кои ги врши тие 
работи под условите од овој член. Задругата е дол-
жна да ги води пропишаните евиденции за набав-
ката и за движењето на тие материјали. 

Член 38 
Како производителски организации на здруже-

ниот труд од член 6 став 4 на Законот се сметаат и 
организациите на здружениот труд за вршење де-
ловни услуги кои, покрај работите на економска 
пропаганда и публицитет, се регистрирани и за да-
вање идејни решенија и за изработување и монти-
рање разни производи за внатрешни и надворешни 
уреди, павилјони, штандови, како и реклами и ка-
талози, календари и др., и кои со своите комитен-
ти ја договараат целокупната работа, било да ги 
изработуваат и вградуваат производите преку свои 
производствени погони или производствени единици 
или во кооперација со други производители. Тие 
организации н а здружениот труд под пропишани 
услови можат да набавуваат репродукционен ма-
теријал за изработка на свои производи без пла-
ќање данок на промет на производи. 

Данокот на промет на производи на така из-
работените производи организациите од став 1 на 
овој член го пресметуваат и го плаќаат на фактур-
а т а вредност на тие производи. Ако тие организа-
ции вршат само услуги (испитување' на пазарот, 
планирање на пропаганда и реклама, изработка на 
идејни скици), надоместокот од такви услуги не 
подлежи на плаќање на основен данок на надомес-
тоци за услуги ниту на плаќање на посебен данок 
на надоместоци за услуги ако тие услуги им се из-
вршени на работни и други организации на здру-
жениот труд. 

- При испораката на производите на производи-
телите од став 1 на овој члеа, врз основа на дого-
вор за производствена кооперација, не се пресмету-
ва и не се плаќа данок на промет на производи. 

Член 39 
Трговските и други организации на здружениот 

труд вон од областа на производството, под услови-
те пропишани во член 6 на Законот, можат да на-
бавуваат репродукционен материјал без плаќање да-
нок на промет на производи заради давање на ра-
ботници и граѓани во работа дома (работа „на сиц"), 
или на занаетчиски дуќани на преработување во 
одредени производи (член 6 став 1 точка 4 на За-
конот). 

Како работа дома (работа „на сиц") се подраз-
бира работа што работникот односно граѓанинот ја 
врши во својот стан со рачен алат и без употреба 
на моторна сила, сам или заедно со членови на сво-
ето семејство, изработувајќи при тоа производи по 
порачка и за сметка на организацијата на здруже-
ниот труд од овој член што го дала материјалот за 
изработка. 

Член 40 
Изработката на производи што граѓаните сами 

ја вршат од сопствен материјал и за сопствена пот-
рошувачка или употреба, не подлежи На плаќање 
на данок на промет на производи. 
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2. Ослободување од плаќање данок на промет на 
опрема 

Член 41 
Ослободувањето од плаќање данок на промет на 

производи во смисла на член 7 од Законот се одне-
сува на опремата и на делови на опрема, освен де-
ловите за кои е пропишано плаќање на тој данок, 
како и на материјалот неопходен за вградување на 
тие делови и за одржување на опремата (кабли, 
спроводили, жици, лимови, шрафови и др.) што го 
набавуваат организациите на здружениот труд и 
други општествени правни лица врз основа на пис-
мена изјава. Во материјалот за одржување на оп-
ремата од овој став спаѓа и солта за посинување 
на патишта, како и бојата со која на патиштата 
се обележуваат насоките на движењето, преоѓалиш-
тата и др. 

Ремонтните претпријатија, занаетчиските ор-
ганизации на здружениот труд, сервисите со сред-
ства во општествена сопственост, како и сервисите 
на Авто-мото сојузот на Југославија — што се за-
нимаваат со поправка и одржување 'на опрема, се 
сметаат како организации на здружениот труд што 
продаваат односно вградуваат резервни делови во 
опремата непосредно на потрошувачите-корисни-
ци. Тие организации можат да набавуваат резерв-
ни делови и материјал неопходен за вградување на 
тие делови (шрафови, електроди, лимови, оксиген 
и др.) од производителот организација на здруже-
ниот труд, од трговска организација на здружениот 
труд што врши продажба на производи на големо, 
или од увоз, без плаќање данок на промет на про-
изводи со поднесување на продавачот писмена из-
јава со повик на одредбата на член 6 став 1 точка 
1 од Законот и на одредбите од овој став/ Ако тие 
делови се заменуваат на производи што се сметаат 
како опрема во општествена сопственост (како опре-
ма на општествени правни лица) од член 7 на За-
конот, при фактурирањето на вградените делови 
нема да се пресметува данок на промет на произ-
води, а во фактурата ќе се назначи дека не е пла-
тен данок во смисла на член 7 од Законот. На раз-
ликата во цената во смисла на овој став не се 
плаќа данок според тар. број 2 дел „Б" н& Тари-
фата. 

Акр резервните делови се вградуваат во про-
изводи што не се сметаат како опрема на општес-
твени правни лица од член 7 на Законот, при фак-
турираните ќе се пресмета данокот врз продажната 
(фактурата) цена на вградениот резервен дел. 

Организациите од став 2 на оваа точка што се 
занимаваат со поправка и одржување на производи 
што не се сметаат како опрема од член 7 на За-
конот, и кои резервните делови за тие производи 
им ги продаваат (вградуваат) непосредно на потро-
шувачите-корисници, тие делови можат да ги на-
бавуваат од производителска организација нач здру-
жениот труд, од трговска организација на здруже-
ниот труд што врши продажба на производи на го-
лемо, или од увоз т- без плаќање на данок на про-
мет, со тоа што се должни да го пресметаат данокот 
на промет на производи врз продажната цена на 
вградените делови и материјали. Ако деловите и 
материјалите се вградуваат во производи чии соп-
ственици се граѓани или граѓански правни лица, 
покрај основниот данок се пресметува и посебен 
данок на промет на производи. 

По исклучок, на делови што во гарантен рок се 
заменуваат без надоместок, не се плаќа данок на 
промет на производи ниту кога резервните делови 
и материјалот се вградуваат во производи што не 
спаѓаат во опремата од член 7 на Законот, ниту 
кога се вградуваат во производи чии сопственици се 
граѓани или граѓански правни лица. Организациите 
од оваа точка се должни да водат евиденција за 
потрошокот на деловите што се заменуваат во га-
рантен рок. 

3. Производител ска организација на здружени-
от труд односно нејзин производствен погон "или 
производствена работна единица, што покрај про-

зводство на нови мотори за моторни возила вр-
шат и така наречен индустриски ремонт на стари 
(употребувани) мотори, не ја засметуваат во даноч-
ната основица вредноста што му ја признаваат на 
купувачот за преземениот стар мотор. Во даршчната 
основица на данокот на промет на производи вле-
гува само вредноста на деловите и материјалите 
што се вградени во индустриски ремонтиран мо-
тор а што таа организација односно нејзин погон 
или работна единица ќе ја искажат во фактурата. 
Во даночната основица не влегува ниту надоместо-
кот за вградување на тие делови во индустриски 
ремонтиран мотор ниту надоместокот за демонтира-
ње на стариот и монтирање на ремонтираниот мо-
тор во моторно возило. 

Член 42 
Како опрема од член 7 на Законот Ца која не 

се плаќа данок на промет се смета и мебел што 
општествени правни лица го набавуваат под пропи-
шани услови, освен мебел за уредување на канце-
ларии и други административни простории. Како 
таква опрема на која не се плаќа данок на прохмет 
на производи се сметаат и полици, гондоли и друга 
опрема за излагање на производи, ормани и- друг 
мебел за уредување на работнички гардероби, бањи 
и други слични простории, како и пултови со раз-
ладни уреди за држење на прехранбени производи, 
дозери и други уреди за подготвување, издавање и 
пакување на храна и на други производи во само-
послуга™. 

Член 43 
Како средства за лична заштита при работата 

и како лична заштитна опрема што спаѓа во опре-
ма ослободена од плаќање данок, се подразбираат 
средствата шт< ,̂ во смисла на чл. 35 до 40 од Основ-
ниот закон за заштитата при работата, имаат за 
цел да го штитат животот и здравјето на работникот 
при работата односно да го спречат оштетувањето 
на организмот на работникот од штетни влијанија 
од хемиско, механичко, топлотно, биолошко и дру-
го потекло а кои како такви со општиот акт на ор-
ганизацијата на здружениот труд се одредени во 
смисла на основниот закон за заштитата при рабо-
тата и н а Правилникот за средствата на лична 
заштита при работата и за личната заштитна оп-
рема. Во писмената изјава дадена на продавачот 
овластениот купувач е должен да се повика на од-
носните одредби од својот општ акт со кои произ-
водите што ги купува се третирани како опрема од 
овој член што е ослободена од плаќање данок. 

Член 44 
-Како уреди за ладење машини и друга опрема 

за подготвување на јадења и пијачки од член 7 на 
Законот, покрај разладни пултови, витрини, ормани 
и ел., машини за миење и сушење на садови, се под-
разбираат и производи од следните групи на Но-
менклатурата на основните средства: 

776-1 Кујнски садови, алати и справи 
776-2Г Сервисни садови и прибор 
776-31 Уреди за ладење 
776-32 Уреди за производство на мраз 
776-33 Пултови за точење пијачки 
776-34 Пултови за бар 
776-35 Пултови за сладолед 
776-36 4 Пултови за слатки 
776-41 Експрес-апарати и други апарати за 

варење кафе 
776-42 Автоматски дозери 
776-43 Конзерватори за кафе и млеко 
776-45 Грил-апарати 
791-16 Слаткарски печки 
792-2 Мешалки за маси 
792-3 Машини за производство на сладолед 
796-2 Скари, пултови и линии за загревање 

и ладење, како и големи шпорети за у-
потреба во угостителството, освен шпо-
рети на течни горива. 
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Член 45 
Како медицински уреди и инструменти од член 

7 на Законот се подразбираат медицински уреди и 
опрема за операциони сали и забни амбуланти, 
рендген-уреди (вклучувајќи и рендген-филмови), 
други медицински и електромедицински уреди, апа-
рати и инструменти (вклучувајќи и рачни), како и 
системи за трансфузија и инфузија и други меди-
цински инструменти и уреди од Номенклатурата 
на основните средства во здравствените установи, 
освен производите од член 9 на Законот. 

Член 46 
Како механографсќи машини на средна и висо-

ка механизација, на кои не се плаќа данок на про-
мет на производи, се подразбираат: електромеха-
нички и електронски пишувачки машини со уред за 
дупчење лента или картичка и со примена на маг-
нетна лента; сите видови роботи-пишувачи; теле-
принтери со дупчач на лента за електронска обра-
ботка на податоци; адресачи на плочки со електро-
механичко односно електронско програмирање на 
селекции; сите офсетни намножувачи; канцелари-
ски намножувачи за висок печат; хектографски 
намножувачи на редови (за лансирање на произ-

водствена документација и ел.); апарати за суво и 
"мокро копирање; електронски пржалки за мембра-
нени матрици; ксерографски пресликувачи; мик-
рофилмска техника (микроснимачи, проектори, чи-
стачи и ел.); благајнички собиралки (регистар-ка-
си); регистратори на податоци на дупчена лента 
или картичка; собиралки и множалки механички 
и електромеханички, со уред за дупчење на лента 
или картичка; електронски множалки од сите ви-
дови; книжилки и фактурирки од сите видови; ста-
тистичка многуколонска собиралка (logabox); маши-
ни по системот на дупчени картички со периферни 
машини и направи; електронски уреди за обработ-
ка на податоци, со периферни машини и направи 
(дигитални, аналогни и хибридни); електронски 
бројачи на банкноти и вредносници. 

3. Други ослободувања од плаќање данок на промет 

Ослободувања за производи во прометот 

Член 47 
Право на олеснение од член 16 став 7 на Зако-

нот имаат само оние самостојни занаетчии чија ре-
гистрирана дејност е производство на одредени про-
изводи (не и градежна и градежно-занаетчиска деј-
ност) и што ги исполнуваат условите од тој член 
(уредно водат деловни книги односно книга на про-
метот, издаваат фактури за продажбата на произ-
води, располагаат со фактури и друга документа-
ција за набавката на репродукционен материјал со 
платен .данок и др.). 

Самостојните занаетчии од став 1 на овој член 
можат да користат олеснение исклучиво кога тие 
самите се даночни обврзници т.е. кога сопствените 
производи изработени од материјал за кој е платен 
основен данок на промет на производи им ги про-
даваат непосредно на крајните потрошувачи, ако на 
прометот на тие производи е пропишано плаќање 
на тој данок. 

За прометот на сопствените производи израбо-
тени од материјал за кој е платен основен данок на 
промет, а кој не подлежи на оданочување (на при-
мер, продажба на трговски организации за ната-
мошна продажба, или продажба на поризводи ка-
ко репродукционен материјал на производител ски 
организации на здружениот труд под услови и на 
начин одреден во ^лен 6 на Законот), самостојниот 
занаетчија не може да го користи олеснението од 
}1лен 16 став 6 па Законот во врска со основниот 

данок на промет на производи платен на потроше-
ниот репродукционен материјал. 

Самостоен занаетчија не може да го користи 
олеснението од член 16 став 7 на Законот и кога 
од материјалот на кој платил основен данок на 
промет на производи ќе изработи и ќе пушти во 
промет производи што како стоки се ослободени од 
плаќање данок на промет на производи (на пример, 

.детски обувки, детска конфекција и ел.). 
Одбивање на основниот данок на промет на 

производи, во смисла на овој член, се врши според 
одредбите на одлуката за -посебниот данок на промет 
на општинското собрание на чија територија се 
плаќа основниот данок на промет на финален про-
извод. 

Член 48 
Како производи што служат за човечка исхра-

на од член 36 точка 5 на Законот на кои не се пла-
ќа данок на промет се подразбираат прехранбените 
производи што се употребуваат за човечка исхрана 
(осзен алкохол и алкохолни пијачки), во непрера-
ботена или преработена состојба, како и зачините 
и сите други материи, што им се додаваат на тие 
прехранбени производи заради конзервирање, по-
правка на изгледот, бојосување, за вкус или ми-
ризба, за збогатување на составот или постигнува-
ње на некое друго својство — на кои се однесуваат 
соодветните одредби на прописите за здравствени-
от надзор над прехранбените производи, како и од-
редбите на други прописи за нивното производство 
и квалитетот. Во такви производи спаѓаат: произво-
ди од овошје (џем, мармалад, пекмез, компот, кан-
дирано — ушеќерено — овошје, овошни сокови, 
концентрирани овошни сокови, овошни сирупи, ос-
вежувачки овошни напивки, концентрат на о-
вошен сок во прав, сушено овошје, сушено овошје 
во прав, овошно желе, овошно сирење, каша од 
овошје и слично); производи од скроб, од брашно, 
како и кондиторски и други фини пекарски произ-
води (кекс, наполитанки, слатки); скроб наменет за 
човечка исхрана што како таков се пакува и се 
пушта по промет според важечките прописи за 
производство и квалитет; и безалкохолни пијачки. 

Како книги, брошури и други публикации од 
областа на науката, уметноста, културата, образо-
ванието и воспитувањето, стручни и други публи-
кации и производи од член 36 став 1 точка 7 на За -
конот, за кои е пропишано ослободување од плаќа-
ње данок на промет, се подразбираат и картограф-
ски производи и музикални. 

Пред пуштањето во промет на производите од 
член 36 став 1 томка 7 на Законот издавачот е дол-
жен да прибави од надлежниот републички односно 
покраински орган за образование и култура писме-
но мислење за тоа дека се во прашање такви про-
изводи. Бројот и датумот на таквото мислење мо-
раат да бидат втиснати (отпечатени) на книгата, 
брошурата,7публикацијата односно на дрзт произ-
вод. 

Грамофонски плочи и снимени магнетофонски 
ленти, без плаќање данок на промет, можат да на-
бавуваат просветни и културни установи и органи-
зации (училишта, домови на култура, работнички 
и народни универзитети, домови на младината, ор-
ганизации на музичката младина и други слични 
установи и организации) што со писмена изјава да-
дена на продавачот на тие производи (на произво-
дителот организација на здружениот труд, на у-
возник или на трговска организација на здруже-
ниот труд што продава производи на големо) ќе 
потврдат дека спаѓаат во купувачи од член 36 стаз 
1 точка 7 на Законот и дека тие производи ќе ги 
користат за вршење на редовната дејност. За на-
бавката и движењето на овие производи купува-
чите се должни да водат евиденција. Ако овие про-
изводи им ги продадат на други или им ги дадат 
на друг без надоместок или ги отуѓат на кој и да 
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било начин, се должни да го пресметаат и уплатат 
пропишаниот данок. 

Како производи од член 36 став 1 точка 8 на 
Законот што купувачите можат да ги набавуваат 
без плаќање данок на промет на производи се под-
разбираат: обични моливи, водени боички, пера и 
држалки, гуми за бришење, комплети за пишува-
ње и цртање во училишта, пастели во дрво и ком-
плети во сетови за ликовно образование, комплети 
на училишни мерила за одделенска и предметна 
настава, училишни шестари и комплети прибори за 
предметна настава по техничко образование и гео-
метрија, специјални моливи за ликовно образова-
ние, маслени и прашливи пастели, училишни чет-
чиња, мастила и тушеви, пластелин, темпери, мас-
лени бои, и други слични производи за предметна 
и одделенска настава во училиштата и во другите 
образовно-воспитни установи. 

Како спортски и фискултурни реквизити и оп-
рема од член 36 став 1 точка 9 на Законот на кои 
не се плаќа данок на промет се сметаат: 

Атлетика: 
стартни блокови, пречки, пречки за стипл-чез, 

кугли, кладива, дискоси, копја, заштитни мрежи, 
стативи и летвички за скокови, стапови за скока-
ње, спринтерки и други реквизити и справи за тре-
нинг и натпреварување. 

Авто-мото спорт, мотонаутика, модсларство, едри-
личарство, спортско воздухопловство и спортско па-
добранце©; 

справи, реквизити и опрема што исклучиво се 
употребува во овие спортови, освен: автомобили, 
моторцикли, едрилици, авиони, хидроглисери и мо-
торни чамци. 

Велосипедизам: 
велосипедистички спринтерки и тркачки вело-

сипеди. 

Боќање: 
кугли (боќе). 

БОКС: 

боксерски нараквици, шадо-нараквици за тре-
нинг, специјални боксерски гаќички, боксерски вре-
ќи и крушки, заштитни гуми за заби, специјални 
боксерски чевли, комплетен ринг и делови, други 
реквизити и справи за тренинг и натпреварување. 

Дигање: 
тегови, буќици, 'постаменту уреди за сместува-

ње на справи. 

Џудо и карате: 
специјални кимога и појаси, специјални стру-

нени душеци. 

Фудбал: 
голови, мрежи, топки, плитки и длабоки копач-

ки. 

Гимнастика: 
разбој, двовисочински разбој, училиштен раз-

бој, мал разбој, вратило, високо вратило приспособ-
ливо, вратило ѕидно, кругови високи, кругови при-
способливи, јаже за качување, стапови за качува-
ње (метални, вертикални и коси), стапови за ка -
чување (дрвени), лестви фиксни, лестви подвижни, 

лестви морнарски, квадрант фиксен и подвижен, 
рипстол фиксен и подвижен, коњ со и без рачки, 
јаре, олимписка греда, ниска греда, клупа, отскочна 
штица бзе пружина, отскочна штица со пружина, 
сандак, сандак мал, маса, еластична маса, струнен 
душек, струнен душек во вид на тепих, струнен ду-
шек за партерна гимнастика, медицинка, јаже за 
надвлекување, вијача куса и долга, летна кон-
струкција (вратило, кругови, јаже за качување), 
експандер, палка куса и долга, кегла, рбетница, 
штица преносна со куки, количка за пренос на раз-
бој, количка за пренос на струнен душек, сад за др-
жење магнезиум, уред за осигурување на вежбачот 
при вежбање на справи, стативи за стоење на раце, 
обрач, топки со јамка и други реквизити и исправи за 
тренинг и натпреварување. 

Хокеј на трева: 
голови, мрежи, палки, топки за хокеј на трева, 

копачки. 

Едрење: 
сите класи и видови спортски едрилици и при-

бери за едрилици, што служат за тренинг и натпре-
варувања. 

Лизгање и хокеј на мраз: 
лизгалки, специјални чевли, стапови, пакови, 

голови, мрежи, лична опрема на хокеисти. 

Коњички спорт: 
специјален ам за сулки, специјални седла, 

пречки. 

Ролшуи и хокеј на ролшуи: 
ролшуи, специјални чевли, голови, мрежи, ста-

пови, топки за хокеј на ролшуи. 

Кошарка: 
преносна и висечка конструкција за рамови 

(табла, обрачи и мрежи), топки. 

Куглање: 
Кугли, кегли, автоматски механизам за поста-

вување на кегли и враќање на кугли, комплетна 
опрема за автоматски куглани од разни типови. 

Мечување: 
флорет, меч, сабја, резервни сечила, апарат за 

регистрација на податоци, мечува дечки облеки 
(пластрони), маски заштитни. 

Одбојка: 
стативи, мрежи, постаменту, седишта за судии, 

топки. 

Планинарство: 
специјални јажиња, лавинска врвца, клинови, 

карабини, стапови, планинарски санки, планинар-
ски чамци и носила за спасување, чевли планинар-
ски, чевли за алпинисти, спелеолошки лествици. 

Пливање и скокање во вода и ватерполо: 
уред за обележување патеки во пливалишта и 

во базени, штици за скокови во вода, топки, голови 
и мрежи за ватерполо. 

Рагби: 
голови, топки, копачки. 
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Ракомет: 
голови, мрежи, топки. 

Борење: -Н 
етру неви душеци, кук - специјални борачки 

чевли, специјални борачки дресови и појаси. 

Скијање: 
скии, опкови за скии (врски, рабници, делови), 

стапови, специјални скијачки чевли. . . 

Пинг-понг: 
маси, мрежи, рекети, стативи за мрежи, топчи-

ња. 

Стрелаштво: 
сите видови спортско оружје (пушки, пиштоли), 

муниција за спортско оружје, нишани, прибор за 
нишани, специјални стрелачки дурбини. 

Стре личарство: 
лак, стрели, тул, нишани. 

Тенис: 
стативи, мрежи за тениско игралиште, седишта 

За судии, рекети, рамови за рекети, тениски топки. 

Веслање, кајакарење и каноистика: 
сите видови чамци за спортско и училишно 

веслање, кајакарење и каноистика, со прибор. 

Спортски лов: 
спортско и ловечко оружје и муниција. ! 

Спортски риболов: 
стапови, чекани, мрежи, јадици, мамки, из-

мамници. 

Спортски подводен риболов: 

пушта и пиштоли за подводен риболов, маски, 
перки, дишалки, облекла и комплети за кислород 
за подводен риболов. 

Шах: 

шах- гарнитури, шах-часовници, демонстрацио-
ни шах-табли. 

Други спортски и фискултурни реквизити и опрема: 

санки, скии за скијање на вода, гумени и плас-
тични чамци без мотори; монтажни базени за пли-
вање (од лесни челични елементи и од темен бра-
нест челичен лим или од друг материјал) со при-
бор и со уреди за филтрирање; вртешки, нишалки, 
клацкалка качувалки, лестви, тобогана мали вра-
тила и мали разбои, тротинети, трицикли, и дреси-
ни — за деца; лична опрема: специјални заштитни 
очила, заштитни хауби, шлемови, штитници на 
телото (костобрани, раменици, членобрапи, суспен-
зори, коленици, бедреници, заштитни маски за бок-
сери, стегачи за раце и сл.); светлосни и звучни 
уреди за опремање на спортски хали и стадиони; 
специјални мерни инструменти за контрола на ре-
зултатите и времето на тренинзи и натпревари; спе-
цијални мерни инструменти за контрола на физич-
ките и функционалните способности на категории 
граѓани од разни возрасти; специјални реквизити, 
справи и опрема за унапредување на психофизич-
ките способности (сила, брзина, издржливост и под-
вижност). 

Како огревно дрво на кое не се плаќа данок на 
промет се сметаат и разни материјали добиени од 
проретчување и чистење на шуми, како и ш п а н -
ски и други отпадоци од техничко и друго дрво, за 

кое организацијата на здружениот труд — продавач, 
како даночен обврзник, комисиски утврдила дека 
можат да се користат исклучиво за огрев а не и за 
други цели. 

Како прибор и материјал што исклучиво се ко-< 
ристат во пчеларството на кои не се плаќа данок: 
на промет, се сметаат: кошници со подвижни сото-
ви, нуклеуса, рамки за кошници, раздалеци за рам-
ки во кошници, матични решетки за кошници, дуп-
чалки за зажичување на рамки за кошници, чарк 
(тркалце за зажичување на сот), чадалки за зача-
дување на пчели, специјални пчеларски капи и шап-
ки, прскалки за роеви, кафези за матици, хр ани л ки 
за прифаќање на пчели, врцалки за цедење мед, по-
гони за врцалки за цедење мед, барабани за врцал-
ки за цедење мед, славини за врцалки за цедење 
мед, топилници за восок, уреда за зацврстување 
на кошници при селење на пчели, ножеви за отво-
рање кошници, ножеви и виљушки за отворање 
сотови при цедење мед, чешли за лето, пчелин за 
прихранување на пчели. 

Како производи од член 36 став 1 точка 14 на 
Законот на кои не се плаќа данок на промет се 
сметаат производи што се опфатени со следните 
групи на Номенклатурата на основните средства, 
без оглед за какво влечење се конструирани и без 
оглед на јачината на коњските сили, и тоа: 421-1 
трактори на тркала и приколки, 421-2 полугасеници 
за трактори, 421-3 трактори гасеничари. 421-4 това-
рачи на предниот и задниот дел на трактор, 422-1 
плугови, 422-2 брани, чини јарки, ротациони ситни л-
ки и преден и заден рамнач, 422-3 железни вал јаци, 
422-4 тракторски копачки, 422-5 култиватор^ 422-6 
расадувачи, 423-1 растурачи на ѓубриња, 423-2 се-
алки, 423-3 садилки на компир, 424-1 косачки, 
424-2 самоврзувачки, 424-3 комбајни, 424-4 гребла и 
превртувачи, 424-5 вадилки, 426-1 моторни сечкл, 
426-2 репарки, 426-3 прекрупачки, ронилки, чека-

I нари, ротациони сечачи, 426-4 стационари*! преси 
за секо и слама, 426-5 млекарски машини, 426-6 
гмечалки и рулачки, 429-11 прскалки и запрашува-
ни; како и машини за нижење тутун, вентилатори 
за досушување и транспорт на сено и на други 
земјоделски производи; машини за симнување на 
хмељ; инкубатори за ведење пилиња, автоматски 
поила и хранилки во штали и во живинарник , лис-
терни за млеко, канти за млеко, уреди за молзење, 
кафези за живина, уреди за климатизација во 
штали, во живинарници и во обори. 

Како ортопедски справи и помагала и други 
производи од член 36 став 1 точка 15 на Законот 
на кои не се плаќа данок на промет се подразби-
раат и: ортопедски обувки што се изработуваат по 
мера, протези за горни и долни екстремитети, апа-
рати за регулација на 'рбетниот столб, апарати за 
подобрување на слухот, корсети, мидерп и појаси 
ортопедски, патерици и стапови, кожени наракви-
ци за протези за горни екстремитети, ортопедски 
апарати за нозе и раце и други слични ортопедски 
помагала, инвалидски колички, очила за корекција 
на видот, очни и забни протези, како и делови за 
наведените производи. 

Средствата содржани во списокот што го до-
несува сојузниот секретар за финансии во смисла 
на член 36 став 1 точка 17 од Законот овластениот 
купувач може да ги набавува без плаќање данок 
на промет, ако на производителот или на трговска-
та организација на здружениот труд на големо им 
поднесе писмена изјава (потврда) во која е должен 
изречно да наведе дека спаѓа во купувачи што се о-
властени односните производи да ги набавуваат без 
плаќање данок на промет со повикување на закон-
ската основа според која го остварува тоа драво. 
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Писмената изјава (потврда) мора да биде дадена од 
надлежната воена пошта или друга воена установа 
или од надлежниот орган на управата или на ми-
лиција или од друг овластен купувач и мора да би-
де нумерирана, датирана и со печат и потпис заве-
рена било на самата порачка или како посебен при-
лог кон порачката. Во изјавата мора да се наведе 
и редниот број од списокот под кој односните про-
изводи се опфатени со повикување на неговиот број 
и датум. Продавачот ја задржува писмената изја-
ва (потврда) како оправдувачки документ за про-
дажбата на производи без пресметување на данок 
а на фактурата става клаузула дека производите 
врз основа на таа изјава (потврда) и точка 17 на 
став 1 од член 36 на Законот ќе се продадат без 
пресметување данок на промет на производи. Ова 
ослободување важи под истите услови и за увоз на 
односните производи, со тоа што потврдата за осло-
бодување од плаќање на царина истовремено служи 
и како потврда за ослободување од плаќање данок. 
Општествено-политичките заедници, стопанските и 
други организации на здружениот труд под истите 
услови без плаќање данок на промет набавуваат 
средства на резерви за вонредни потреби. 

При набавката на минимум задолжителни сред-
ства за заштита од воени дејства на кои данок на 
промет не се плаќа, надлежните органи на општин-
ското собрание или на месната заедница им под-
несуваат на продавачот на големо или на произво-
дите леќата организација на здружениот труд од 
која ја вршат набавката на тие производи писмена 
изјава кон порачката со повикување на одредбата 
на точка 17 од став 1 на член 36 од Законот, а заба-
вените средства за заштита им ги издаваат по спи-
сок на граѓаните. 

На производите што врз основа на посебни пот-
врди од Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти им се продаваат на странски дипломатски и 
конзуларни претставништва и на странски дипло-
матски персонал и на конзуларни функционери во 
смисла на член 36 став 1 точка 20 од Законот, не се 
плаќа данок на промет. Купувачите можат да ги 
набавуваат тие производи со поднесување таква 
потврда само непосредно од производителот или од 
продавачот на големо, а продавачот е должен да ги 
внесе во фактурата бројот и датумот на потврдата, 
како и името и презимето и функцијата на лицето 
или називот на дипломатското или конзуларното 
претставништво на кои продажбата им е извршена 
без пресметување данок на промет, и таквата пот-
врда да ја одложи во книговодствената документа-
ција за продажбата. На тој начин купувачите мо-
жат да ги набавуваат сите производи без плаќање 
данок на промет, под услов да постои реципроци-
тет, освен дериватите на нафта за кои во точка 3 
одредба под 3 на забелешката кон тар. број 2 на 
Тарифата е пропишано дека од тие деривати мо-
жат да набавуваат без плаќање на данок, било не-
посредно од производителот или од склад или на 
пумпни станици, само- моторен бензин и дизел-го-
риво. 

Ако Југословенскиот црвен крст, штабовите и 
другите организации за одбрана од елементарни 
и други непогоди како крајни потрошувачи наба-
вуваат производи на кои е пропишано плаќање да-
нок на промет за сопствени потреби а не за целите 
за кои се основани (на пример, пишувачки машини, 
канцелариски маси, пишувачка хартија и др.), тие 
производи можат да им се продаваат или даваат 
само со пресметување на пропишаниот данок на 

- промет на производи. 
Како трајно-жаречхи печки и шпорети за етаж-

но греење на кои, во смисла на член 36 став 1 точка 
22 од Законот, не се плаќа данок на промет се под-
разбираат печки и шпорети за ложење со јаглен и 
со брикети од јаглен што се изработени за комби-
нирано согорување на доведеното гориво при до-
полнително согорување на швелувани гасови. Тие 
печки и шпорети имаат голем простор за гориво со 

'широка решетка за согорување во тек на подолг 
временски период, при што е овозможено двојно 
согорување со доведување додатен воздух во зоната 
на несогорените гасови, Другите печки конструира-
ни за класично согорување на јаглен (калеви печки, 
печки обложени со шамот итн.) спаѓаат во произ-
води што се вклучуваат на инсталациона мрежа на 
кои, во смисла на член 9 став 1 точка 2 од Законот, 
се плаќа данок на промет на производи според тар. 
број 1 на Тарифата. 

Данок на промет не се плаќа на производите од 
член 36 стар 1 точка 24 на Законот (телевизиски 
приемници стандардни и во боја и друга опрема и 
наставни средства), ако образовно-воспитни уста-
нови ги набавуваат според републички прописи. 
Купувачите можат да ги набавуваат производите 
без плаќање данок или непосредно од производите-
лот или од продавачот на големо со поднесување 
писмена изјава која мора да биде нумерирана, да-
тирана и потпишана од одговорни лица дека спа-
ѓаат во овластени купувачи што*тие производи мо-
жат да ги набавуваат без плаќање данок на промет 
на производи и дека производите што ги набаву-
ваат спаѓаат во производите од таа точка. Како об-
разовно-воспитни установи се подразбираат органи-
зациите на здружениот труд распоредени во групи-
те 911-00 и 913-00 на Номенклатурата за распореду-
вање на стопанските и други организации и држав-
ните органи според дејностите, која е составен дел 
па Правилникот за распоредување на корисниците 
на општествен имот според .нивните дејности 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/62 и 12/63 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/64, 50/64, 11/65 и 
13/65). Ако за некој вид образовно-воспитни устано-
ви не се донесени републички прописи, како опре-
ма од таа точка, покрај телевизиски приемници, се 
сметаат и училиштен и друг мебел (освен за опре-
мање на канцеларии и други административни про-
стории), како и друга опрема од член 7 на Законот. 

Данок на промет не се плаќа на сликарски и 
вајарски прибор и материјал од член 36 став 1 точ-
ка 25 на Законот, ако тие производи ги набавуваат 
организациите на Здружението на ликовните умет-
ници на Југославија, или непосредно од производи-
телот или од увоз или од продавач на големо, но 
само за потребите на своите членови. На порачката 
или во посебен писмен прилог, тие организации се 
должни на продавачот да му дадат изјава во која 
ќе се повикаат на одредбата на точка 25 од став 1 
на член 36 од Законот со која тие производи под 
одредени услови се ослободени од плаќање данок, 
како и да наведат дека тие производи ги набаву-
ваат исклучиво за потребите на своите членови. 
Писмената изјава мора да му биде дадена на про-
давачот пред испораката на купените производи од-
носно пред изоставувањето на фактурата за про-
дажба. За' набавката и движењето на тие произво-
ди, организациите на Здружението на ликовните у-
метници на Југославија се должни да водат евиден-
ција. Ако производите набавени без плаќање на 
данок им се продадат или на друг начин отуѓат на 
други, освен на членовите на Здружението, по на-
бавките цени вклучувајќи ги и фактичните трошо-
ци на набавката, или се употребат за други цели, 
организациите на Здружението на ликовните у-
метници на Југославија се должни да го пресметаат 
и уплатат пропишаниот данок. Продавачот е должен 
во фактурата за продажба на стоките да внесе 
клаузула дека данокот на промет врз основа на 
писмена изјава на купувачот не е пресметан. 

Данок на промет не се плаќа на амбалажата што 
трговски и други организации на здружениот труд 
ја набавуваат за пакување на производите што ги 
продаваат (член 36 став 1 точка 26 на Законот). Ка-
ко амбалажа од таа точка се подразбираат сите 
видови амбалажа (ќесиња, кутии, сандаци, шиши-
ња, лименки, стакленки ити.) без оглед од каков 
материјал се изработени, како и палети, жици, лен-
ти, канап, манила, лико, пакпапир, лепливи лен-
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ти, етикети, вињети^ упатства за употреба на про-
изводот и други слични производи што се лепат или 
на друг начин прицврстуваат иа производот или 
се ставаат БО амбалажата. При набавката на амба-
лажа тие организации не поднесуваат писмена из-
јава за целта заради која ја вршат набавката на 
тие производи, но се должни да водат евиденција 
за набавената амбалажа по вид и количина и за 
нејзиното движење. Ако амбалажата набавена без 
плаќање данок на промет му ја продадат или оста-
нат на друг кој нема право на купување амбала-
жа без плаќање данок на промет на производи, или 
им ја продадат како стопа на мало на крајни пот-
рошувачи, тие сг должни да го пресметаат и упла-
тат пропишаниот данок. Како амбалажа од наве-
дената одредба се сметаат и картонски, пластични-
и други слични чаши и садови во кои продавачот 
му испорачува одреден производ на крајниот пот-
рошувач за консумирање а' кои по употребата се 
фрлаат (на пример, чаши во КОР! продавачот точи 
овошен сок, пиво и др.). 

Како конфекција, горна и долна облека за де-
ца големина до број 16 заклучно на која, во смисла 
на член 36 став 1 точка 32 од Законот, не се плаќа 
данак на промет се подразбираат сите видови на 
детска горна и долна облека од текстил, од кожа 
или од друг материјал или во комбинација на разни 
материјали, освен од благородни и фини крзна од 
тар. број 15 на Тарифата, а особено производите 
како што се: горна облека за момчиња и горна об-
лека плетена и преплетена, детски палта, детски 
фустани и детски облекла, долна облека за момчи-
ња и девојчиња вклучувајќи ја и долната облека 
плетена и преплетена, детска долна облека свилена 
и друга детска долна облека, детски плетени нарак-
вици и детски чорапи, детски капи и шапки плете-
ни и преплетени. 

Како детски обувки на кои, во смисла на член 
36 став 1 точка 33 од Законот, не се плаќа данок на 
промет се подразбираат сите обувки големина до 
број 34 заклучно без оглед од каков материјал се 
изработени, освен обувки изработени од кожа на 
рептилии од тар. број 15 трчка 3 на Тарифата. 

Не се плаќа данок на промет на противпожар-
ни автомобили и приколки и на други противпо-
жарни возила, противпожарни пумпи и други про-
изводи од член 36 став 1 точка 34 на Законот вклу-
чувајќи ги и противпожарните средства за лична 
заштита и лична противпожарна заштитна опрема 
што и организациите на здружениот труд можат да 
ги набавуваат без плаќање на данок, ако тие произ-
води ги набавуваат противпожарните единици, про-
тивпожарните друштва и другите противпожарни 
организации непосредно од производителската ор-
ганизација на здружениот труд или од увоз или од 
продавач на големо, со поднесување писмена изја-
ва, која мора да биде нумерирана, датирана и со 
печат и потписи на одговорни лица заверена, дека 
спаѓаат во овластени купувачи и дека набавените 
производи-ќе ги користат исклучиво за целите по-
ради кои се ослободени од плаќање на данок. Ку-
пувачите се должни да обезбедат евиденција за на-
бавката и движењето на производите од наведената 
одредба. 

Член 49 
Масло за ложење за домаќинства (екстра-лес-

но), под условите пропишани во тар. број 2 точка 
8 на Тарифата, можат да купуваат покрај другите 
купувачи од таа одредба и на низ соодветните .е-
диници и установи на Југословенската народна ар-
мија и на милиција, амбулантите и други здравс-
твени установи БО кои се врши преглед и лекување 
на болни, како и детските и социјалните установи, 
ако кон порачката приложат писмена изјава,дека 
спаѓаат во купувачите од таа одредба и дека мас-
лото ќе го користат исклучиво за ложење на печ-
ки. 

! Купувач што во писмената изјава ќе даде не* 
L точни или невистинити податоци е должен да пре-

смета и уплати данок на промет на производи на 
сите количини масло за ложење што врз основа на 
таква изјава ги купил без плаќање данок на про-
мет. 

Кон копијата на фактурата за продажба на 
масло за ложење за домаќинства (екстра-лесно), во 
смисла на став 1 од овој член, продавачот ја при-
лага писмената изјава од купувачот. 

Купувачот е должен посебно да ги евидентира 
набавените и потрошените количини масло за ло-
жење. 

Како социјални и детски установи, во смисла на 
овој член, се сметаат: 

— установи за социјална заштита на деца и 
младина (установи за деца без родителска грижа, 
установи за згрижување на потешко инвалидни 
деца, установи за воспитно запуштени деца, уста-
нови за школување и сместување на инвалидни де-
ца и младина и домови за доенчиња и мали деца); 

— установи за социјална заштита на возрасни 
(прифатилишта за возрасни, домови за стари и не-
мошни, домови за згрижување на возрасни инвали-
ди и комбинирани установи); 

— установи за социјална работа (центри за сме-
стување деца во семејства и центри за социјална 
работа); 

— установи за дневен престој на деца (детски 
јасли, градинки и забавишта). 

Ако маслото за ложење за домаќинство купува-
чот од овој член им го продаде на други лица или 
го употреби за други цели освен за ложење на ne*i-
ки, на така употребените количини масло за ло-
жење тој е должен да пресмета и уплати данок на 
промет на производи. 

Член 50 
Како природна ракија од тар. број 4 на Тарифа-

та на чиј промет не се плаќа данок според тој та-
рифен број се смета и дестилат (вињак) што не со-
држи повеќе ОД' 55 vol %> чист алкохол и што ги 
исполнува условите според прописите за производ-
ство и квалитет на алкохолни пијачки. 

Дестилат на вино (вињак) произведен со јачина 
над 55 vol*/® алкохол, што како полупроизвод им 
се продава на производителот организации на 
здружениот труд за доработување и одлежување, 
може да се продаде без пресметување на данокот^ 
според тар. број 5 на Тарифата, врз основа на пис-
мена изјава на купувачот дека се набавува заради, 
одложување и доработување. Производителите на 
вињакот се должни да водат посебна евиденција за 
набавката и нотрошокот на дестилат јачина над 
55 voP/o алкохол и за добиените количини приро-
ден вињак за продажба. Употребата на дестилат на 
вино за други цели а не за производство на вињак, 
без пресметување и уплатување на данокот според 
тар. број 5, е казнива според^член 51 на Законот. 

Како пенливи вина што се ослободени од пла- -
ќање на основниот данок на промет со одредбата на 
точка 6 на забелешката кон тар. број 4 од Тарифа-
та, се сметаат вината што, покрај другите состојки 
(шеќер, алкохол, киселини и други состојки што ги 
содржат природните вина), содржат и јаг лен-диок-
сид во количини што се одредени со посебни про-
писи. Овие вина се делат на природни пенливи ви-
на и вештачки (газирани) пенливи вина зависно од 
тоа дали јаглен-диоксидот настанал исклучиво со 
алкохолно вриење или делум е додаден под при-
тисок. Зависно од содржината на јаглен-диоксид 
пенливите вина можат да бидат полупенливи ви-
на, пенливи вина и силно пенливи вина. 

Ослободувањето од плаќање на основниот да-
нок на промет според тар. број 4 на Тарифата се 
однесува на сите видови пенливи вина, и на вина-
та што се пуштаат во промет под називот: „Фруш-
когорски бисер", „Грајски бисер", „Радгонски би-
сер", „Смедеревци бисер", „Бакарска водица", „Си-
ve reserve", и на друго слични домашни и стран-
ски пенливи вина. - - - -ч. 
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Како медицински вина што се ослободени од 
плаќање на основниот данок на промет со точка 7 
на забелешката кон тар. број 4 од Тарифата се 
сметаат вината, како што се: „кина-вино" и слични 
вина. 

Член 51 
На алкохол (етанол) што, врз основа на писме-

на изјава на овластен купувач, исклучиво се наба-
вува од производителска организација на здруже-
ниот труд или од продавач на големо за пулпира-
ње на овошје што се извезува, не се плаќа данок 
(член 36 став 1 точка 2 на Законот). Купувачот е 
должен посебно да ги евидентира набавените и из-
везените количини алкохол. На алкохолот содржан 
во алкохолизиран сок што ќе преостане »по издво-
јувањето на пулпираното овошје што е извезено, 
купувачот е должен дџ пресмета и уплати данок 
според точка 3 тар. број 5 на Тарифата. 

Ако алхохолизираниот сок што ќе преостане по 
издвојувањето на пул пиран ото овошје им се про-
дава на купувачи што во смисла на тар. број 4 од 
Тарифата се сметаат како крајни потрошувачи, 
таквиот производ во поглед на данокот на промет 
се третира како десертна пијачка од точка, 1 на 
наименувањето на тој тар. број, ако содржината на 
природен овошен сок во производот изнесува 40% 
и повеќе. Ако содржината на природен овошен 
сок во производот е помала од 40%, тој производ во 
врска со данокот на промет се третира како ликер 
од точка 2 на наименувањето. Ако таквиот произ-
вод, без оглед на содржината на природен овошен 
сок, им се продава, под условите пропишани во член 
6 на Законот, на производителот организации на 
здружениот труд за натамошна преработка, или ако 
им се продава на трговски организации на здруже-
ниот труд за натамошна продажба не се плаќа да-
нок на промет на производи. 

Член 52 
Амбулантите за превоз на болни наведени под 

децимална ознака 4-1 на југословенскиот стандард 
JUS M.N0.010 и други специјални санитетски во-
зила со вградени потребни уреди за болни, специ-
јални противпожарни возила, погребни моторни во-
зила, специјални возила за потребите на милици-
јата и на патролната слудѕба со вградени радиоуре-
ди и други уреди, како и теренски автомобили, не 
спаѓаат во производите од тар. број 6 на Тарифата 
туку во производите од тар. број 1 на Тарифата, па 
под условите од чл. 6 и 7 на Законот, можат да се 
набавуваат како опрема без плаќање данок на про-
мет. Возила изведени од патнички автомобили, ка-
ко што се амбулантни возила за превоз на меди-
цински персонал и на подвижни болни, возила за 
ПТТ, возила за лесни сервиси и други слични во-
зила, се сметаат како патнички автомобили од тар. 
број 6 на Тарифата. 

Ослободувања за услуги во прометот 

Член 53 
Одредбите на тар. број 17 од Тарифата на сојуз-

ниот данок на промет, не се однесуваат на случај 
кога домашна производител ска организација на 
здружениот труд, како надоместок за извезени соп-
ствени производи ќе увезе странски стоки (компен-
зациска работа). 

Надоместоците од договорната контрола на ква-
литетот и квантитетот на стоките и од работите на 
меѓународната шпедиција остварени во странство 
од странски партнери не се сметаат како даночна 
основица од точка 2 на наименувањето на тар. број 
17 од Тарифата на сојузниот данок на промет и не 
подлежат на плаќање на данок според тој тар. број. 

Во даночната основица од работите од точка 2 
на тар. број 17 од Тарифата на сојузниот данок на 

промет не влегуваат надоместоците за услуги из-
вршени со стоки исклучиво во внатрешниот промет. 
Во таа даночна основица не влегуваат ниту ефек-
тивните трошоци што ја товарат целокупната ра-
бота а што му се фактурирани на даночниот обврз-
ник од страна на домашно или странско претпри-
јатие (кореспондент). 

Член 54 
Како работи на извоз на производи на чии на-

доместоци не е пропишано плаќање на основниот 
данок на надоместоци за услуги (тар. број 17 од Та-
рифата на сојузниот данок на промет), се подразби-
раат и работите на посредување во надворешнотр-
говскиот промет и работите на облагородување на 
странски стоки. 

Како работи на посредување во надворешно-
трговскиот промет од став 1 на овој член се подраз-
бираат соработката со други организации на одржу-
вањето и остваруванкето на надворешнотрговски 
промет и учествувањето со финансиски средства 
според важечките прописи, како и работите на 
посредување во надворешнотрговскиот промет за 
кои е дадено одобрение од надлежен орган, а по-
себно: 

1) увозот на стоки заради повторен извоз во 
непромената состојба или во небитно променета 
состојба; 

2) купувањето на стоки во странство, нивно 
сместување во југословенските царински складови 
и продавање во странство во непроменета или во 
небитно променета состојба; 

3) купувањето во странство на стоки што не се 
увезуваат во Југославија ниту се сместуваат во ју-
гос ловенските царински складови туку непосредно 
се продаваат во странство; 

4) посредувањето заради пласирање на стран-
ски стоки на други странски пазари; 

5) увозот на странски стоки врзан за извозот 
на стоки од југословенско производство во иста 
вредност и од ист тарифен број на Царинската та-
рифа; 

6) работењето на претпријатие во странство 
што го основала домашна организација на здруже-
ниот труд сама или со други работни организации 
и странски лица, како и учествувањето во работе-
њето на странски претпријатија. 

Како работи на облагородување на странски 
стоки од став 1 на овој член се подразбира секој 
процес на индустриска преработка, доработка и об-
работка, што производителска односно трговска ор-
ганизација го врши на увезени стоки на странски 
нарачувач. 

Член 55 
Како надоместок за држење консигнационен 

склад, со вршење сервисна служба и давање тех-
нички и други услуги од член 39 став 1 точка 1 на 
Законот, на кои се не плаќа данок според тар. број 
17 на Тарифата на сојузниот данок на промет, се 
подразбира: 

1) договорена провизија за вршење работи на 
држење консигнационен склад; 

2) договорена провизија што му се одобрува на 
застапник како надоместок за вршење сервисна 
служба за одржување и поправка на трајни добра 
за лична потрошувачка и на опрема и за давање 
технички и други услуги; 

3) динарска маржа за покритие на трошоците 
на трговијата во височина од 1,2% за средства на 
транспортот и врските, за машини, уреди, инста-
лација, опрема и крупен алат, 1,5% за суровини и 
друг репродукционен материјал и 2,39% за резервни 
делови, за гуми за моторни возила и за други про-
изводи од увоз освен напред наведените. 

Височината на провизијата или на другите при-
ходи од вршење на работите од став 1 под 1 и 2 на 
овој член, кои не подлежат на плаќање на данок 
на промет во смисла на член 39 став 1 точка 1 од 
Законот, се докажува: 

1) со височината на провизијата и на другите 
приходи наменети исклучиво за покритие на тро-
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шоците за држење консигнационен склад и за вр-
шење технички и други услуги на производите што 
се продаваат од консигнационен склад, под услов: 

а) височината на таа провизија и на другите 
приходи посебно да е утврдена во основниот дого-
вор за застапување или во посебен договор за др-
жење консигнационен склад и за вршење' технички 
и други услуги; и 

б) износот на трошоците за држење на консиг-
национен склад и за вршење на технички и други 
услуги на производите што се продаваат од тој 
склад да може непосредно да се утврди од книго-
водството на организацијата на здружениот труд 
(држател на консигнационен склад); 

2) ако височината на провизијата односно на 
трошоците за држење на консигнациониот склад и 
за вршење технички и други услуги на производи-
те продадени од тој склад не може ~да се утврди 
на начинот предвиден во одредбата под 1 на ово.1 
став, ќе се смета дека височината на таа провизија 
односно на трошоците изнесува 50°/о од вкупната 
провизија предвидена за застапување и за држе-
ње консигнационен склад и за вршење технички и 
други услуги за сите производи за кои е предвиде-
но застапување и држење на консигнационен склад. 

IV. ДАНОЧНИ ЕВИДЕНЦИИ 

Член 56 
Заради обезбедување на правилно и навремено 

пресметување и плаќање на данокот на промет, ор-
ганизациите на здружениот труд и други правни 
лица што, во смисла на член 12 од Законот, се сме-
таат како даночни обврзници на тој данок, се дол-
жни во своето книговодство да обезбедат податоци 
за даночните основици според тарифните броеви и 
истите даночни стапки врз основа на кои се врши 
утврдување и плаќање на аконтации, и податоци 
врз основа на кои се врши шестмесечно и конечно 
пресметување на тој данок. 

Аналитичкото евидентирање на даночните ос-
новици врз кои се применуваат различни даночни 
стапки од ист или од различни тарифни броеви, 
даночниот обврзник може да го обезбеди и со вон-
книговодствена евиденција. 

Ако за одделни производи како даночна осно-
вица е предвидена единица мера на производ (литар, 
хектолитарски степен, парче во одредена форма или 
во одредено пакување) или вредност по единица на 
производ, даночниот обврзник е должен да ја следи 
состојбата и движењето на тие производи преку 
книговодствена и вонкниговодствена евиденција така 
што врз секој вид за кој е пропишана различна 
даночна стапка на данок на промет да може да се 
примени односната даночна стапка. 

Член 57 
Ако со прописите па републиката, на автономна-

та покраина или на општината, со кои за самостојни 
занаетчии — производители или за самостојно 
вршење на дејност со лична работа во трговијата, во 
угостителството или во други услужни дејности се 
предвидува обврска за водење деловни книги или 
книга на прометот, не се посебно регулирани посеб-
ни евиденции и начин на нивното водење, врз тие 
даночни обврзници ќе се применуваат соодветните 
одредби од овој правилник. 

Член 58 
Производител ска организација на здружениот 

труд или друго општествено правно лице што, врз 
основа на дадена изјава на продавачот, набавуваат 
материјал за репродукција, резервни и други де-
лови, опрема и други производи без плаќање данок 
на промет, се должни во своето книговодство од-

носно во вонкниговодствената евиденција да обез-
бедат податоци за набавката, за движењето и за по-
трошкот на тие материјали во готови производи, 
како и за набавката и движењето на опремата и на 
другите производи што ги набавиле без плаќање 
данок на промет. 

Член 59 
Заради насочување на данокот на промет според 

местото на седиштето на купувачот — голем потро-
шувач односно според местото на седиштето на ку-
пувачот што е продавач на мало кој не се смета за 
даночен обврзник на данокот на промет на одредени, 
производи (преработки од тутун, алкохолни пијачки, 
етанол /алкохол/, лекови, кибрит, нафтини деривати 
и цигарена хартија), производител ските организа-
ции на здружениот труд, надворешнотрговските ор-
ганизации и трговските организации на здружениот 
труд, што им вршат продажба на стоки на тие ку-
пувачи на начинот предвиден за вршење промет на 
стоки на големо, се должни како даночни обврзници 
од член 14 став 1 на Законот да обезбедат таква 
даночна евиденција од која ќе се гледаат износите 
на даночни обврски од тој основ за секоја републи-
ка односно автономна покраина. 

Член 60 
Ако со податоците и евиденциите за следење 

прометот на производите и цените, што се водат во 
продавниците и во другите деловни единици одно-
сно во основните организации на здружениот труд 
што вршат промет на производи на мало и што се 
наоѓаат на територијата на други општини надвор 
од општината на седиштето на организацијата на 
здружениот труд во чиј состав се, не се обезбеду-
ваат во целост и податоци за даночните основици за 
пресметување и плаќање данокот на промет, даноч-
ниот обврзник е должен да ги обезбеди и подато-
ците за даночните основици на таква продавница 
или на друга деловна единица односно основна ор-
ганизација на здружениот труд, и тоа посебно за 
секој вид производи подложни на данок по тариф-
ни броеви и по исти даночни стапки. 

Член 61 
Самостојни занаетчии што вршат преработка и 

производство на призводи од кршено злато (златари) 
се должни да водат евиденција за купување на кр-
шеното злато, евиденција за преработка на кршено-
то злато и евиденција за производство и продажба 
на предмети од злато. Тие даночни обврзници се 
должни за секоја количина купено кршено злато 
да му издадат потврда на продавачот на тоа злато. 

Евиденцијата за купување на кршено злато мо-
ра да содржи: реден број и датум на потврдата за 
купување на злато; презиме, име и адреса на про-
давачот на злато; податоци за купената количина 
злато во грамови; податоци за финоста на златото 
(на пример, 950, 840, 750,Ј 583). 

Евиденцијата за преработка на кршено злато 
мора да содржи податоци: 1) за залихите на злато 
од претходната година во грамови според финости-
те на златото; 2) за преработените количини во те-
ковната година; 3) за вкупната количина (1+2) во 
грамови и според финоста; 4) за потрошокот на зла-
то за услуги изразен во грамови и според финоста. 

Евиденцијата за производство и продажба на 
предмети од злато мора да содржи податоци: 1) за 
залихите на злато од изминатата година според бро-
јот на парчињата и тежината во грамови изразени 
според финоста; 2) за производството во тековната 
година според бројот на парчињата и тежината во 
грамови изразени според финоста; 3) за вкупната 
количина (1+2) во парчиња, грамови и според фи-
носта; 4) за продажбата во тековната година според 
одделни производи со ознака на финоста и на про-
дажната цена со засметаните даноци (општи и по-
себни) на промет на производи. 

Потврдата за купување на кршено злато мора 
да содржи: презиме и име на продавачот на злато, 
негова адреса и број на личната карта, вид на 
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предметот од кршено злато со податоци за тежината 
и финоста на златото; цена за еден килограм фи-
ност 999/1000 и вкупен износ на вредноста на купе-
ното злато. Потврдата мора да биде нумерирана, да-
тирана, и потпишана од страна на продавачот и на 
купувачот на златото. 

Евиденцијата од ст. 2, 3 и 4 на овој член прет-
ходно мора да ја завери месно надлежниот финан-
сиски орган на општината. 

Член 62 
Надворешнотрговските организации на здруже-

ниот труд и трговските организации на здружениот 
труд што вршат работи на увоз на стоки или други 
надворешнотрговски работи подложни на плаќање 
данок на надоместоци за услуги и работи на про-
дажба на стоките на начинот предвиден за вршење 
промет на стоки на големо, на чии надоместоци се 
плаќа данок на надоместоци за услуги, се должни 
да обезбедат податоци во своето книговодство по-
себно за секоја од тие работи. 

Ако за обата вида работи од став 1 на овој член 
е предвидена вкупна разлика во цената (маржа, 
провизија и ел.), во еден процент или во износ по 
единица производ, таа разлика во цената може да 
се разграничи така што во основицата подложна 
на данок на надоместоци за услуги од тар. број 17 
на Тарифата на сојузниот данок на промет ќе се 
внесе износот што и одговара на маржата односно 
на провизијата што им се засметува на други екстер-
ни купувачи на такви производи што им се испора-
чуваат транзитно. Ако такви производи не им се 
испорачуваат транзитно на екстерните купувачи, 
височината на увозната маржа односно на прови-
зијата се утврдува во височината што за таквите 
производи им ја засметуваат други увозници. 

Ако маржата односно провизијата од увезени 
производи не може да се утврди на еден од начи-
ните од став 2 на овој член, височината на маржата 
односно на провизијата ја утврдува надлежниот 
орган на управувањето на даночниот обврзник во-
дејќи сметка таа да се движи во границите на мар-
жата односно на провизијата од став 2 на овој член 
што ја применуваат надворешнотрговски организа-
ции на здружениот труд кои имаат сличен начин 
на работење. 

Остатокот на маржата односно на провизијата 
што ја претставува разликата помеѓу вкупниот 
износ утврден и за работите на увозот и за работи-
те на продажбата на големо (став 2 на овој член) и 
височината на утврдената увозна маржа односно 
провизија ја претставува даночната основица врз 
која се применува 'даночната стапка од тар. број 18 
на Тарифата на сојузниот данок на промет. 

Член 63 
При утврдување на даночните основици од тар. 

броеви 17 и 18 на Тарифата ца сојузниот данок на 
промет, се смета: 

1) дека зависните трошоци што влегуваат во 
набавната цена на стоките ги сочинуваат: трошоци-
те на РЈатоварот и истоварот на стоките и транспорт-
ните трошоци до складот на даночниот обврзник 
односно до истоварната станица на купувачот ако 
продажбата се врши транзитно; транспортно™ кало, 
кршот и расипувањето; трошоците во процесот на 
преработката, доработката, регенерацијата, сорти-
рањето и чувањето на стоките (складирање) што 
вообичаено и непосредно ги оптоваруваат стоките; 

2) дека вонредните приходи (конто 789) што 
влегуваат во даночната основица го сочинуваат: 
наплатените отпишани побарувања по основ на раз-
ликите во цената (маржи, провизии, рабати); напла-
тените дополнителни одобрувања во вид на разни 
бонификации и други попусти при набавката на сто-
ките по одбивање на вонредните расходи (конто 730) 
остварени по истите основи при продажбата на 

стоките по кои се остварени вонредните приходи при 
набавката на стоките. 

Даночната основица според тар. броеви 17 и 18 
на Тарифата на сојузниот данок на промет, покрај 
приходите во пари, ја сочинуваат и примањата во 
натура односно вредноста ка противуслугите. 

Во даночната основица според тарифниот број 
17 на Тарифата на сојузниот данок на промет не 
влегуваат: 

1) пресметаното односно платеното осигурување 
на стоките во транспорт; 

2) каматата на кредитот и надоместоците за бан-
карски услуги и работи што за сметка на комитен-
тот ќе ги плати комисионерот како увозник на сто-
ките. 

V. ПРИМЕНА НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ, ПРЕСМЕТА-
НИ И НА ПРЕСМЕТАНИТЕ ПРОСЕЧНИ ДАНОЧНИ 

СТАПКИ 

Член 64 
Даночните обврзници што во својот состав имаат 

продавници и слични деловни единици (во поната-
мошниот текст: продавници) преку кои вршат про-
дажба на стоки на мало, за пресметување аконта-
ции на данокот на промет на производи содржан во 
наплатените продадени производи за тие продавници 
можат да го применат оној коефициент на наплате-
на реализација кој произлегува само од податоците 
за вкупниот промет на сите тие продавници и за на-
платените побарувања од екстерните купувачи од 
кои тие продавници веднаш не ги наплатиле прода-
дените стоки. 

Коефициентот на наплатената реализација се 
утврдува според образецот: 

Fm — Р т 
К т = —, каде што е: 

' Fin 

Km = коефициент на наплатена реализација на 
вкупниот промет на сите продавници (за го-
тови пари и по издадени фактури); 

Fm = вкупен промет на сите продавници (за гото-
ви пари и по фактури, вклучувајќи ги и 
фактурите за производите продадени на по-
трошувачки кредит) од 1 јануари до крајот 
на пресметковниот период што ја содржи 
реализацијата и данокот на промет, з г о -
лемен за износот на пренесените ненапла-
тени побарувања од екстерните купувачи 
на продавниците од претходната година; 

Р т = вкупни побарувања од екстериите купувачи 
на продавниците на крајот на периодот за 
кој се составува пресметката. 

Коефициентот на наплатената реализација се 
утврдува врз основа на податоците за вкупниот 
промет на продавниците во периодот за кој се сос-
тавува пресметката и врз основа па податоците за 
побарувањата од купувачите со состојба на крајот 
на односниот пресметковен период. 

Утврдениот коефициент на наплатената реали-
зација се применува врз износот на пресметаниот 
данок во пренесените ненаплатени побарувања од 
екстерните купувачи на продавниците од претход-
ната година и врз износот на пресметаниот данок од 
вкупниот промет на продавниците од почетокот на 
годината до крајот на периодот за кој се составува 
пресметката, вклучувајќи го и данокот пресметан 
според фактурите за производи продадени на потро-
шувачки кредит. 

Член 65 
Даночните обврзници што поради својата орга-

низација и начинот на работењето не се во можност 
за продадените производи по издадени 'фактури во 
прометот на големо да ја следат наплатата на секој 
од видовите продадени производи врз кои се приме-
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нуваат еднакви даночни стапки од ист тарифен број, 
за пресметувањето аконтации на данокот содржан во 
наплатените продадени производи можат да приме-
нуваат коефициент на наплатената реализација. 

Коефициентот на наплатената реализација се 
утврдува според образецот: 

Fv — Pv 
Ко = , каде што е: 

Fv 

Ко в коефициент на наплатена реализација (екс-
терна) по издадени фактури 

Fv реализација по фактури издадени од 1 јану-
ари до крајот на последниот пресметковен 
период наголемена за износот на пренесе-
ните ненаплатени побарувања од екстерни 
купувачи по издадени фактури од претход-
ната година. Како реализација по фактури 
издадени од 1 јануари до крајот на послед-
ниот пресметковен период (шестмесечен, го-
дишен) се подразбира реализација што со-
држи и данок на промет; 

Pv = износ на побарувањата од екстерни купу-
вачи по издадени фактури од прометот на 
големо со состојба на крајот на периодот за 
кој се составува пресметката. 

При утврдувањето па коефициентот на напла-
тената реализација во пресметката се земаат само 
фактурите издадени на купувачите односно само по-
барувањата од купувачите вон од работната органи-
зација (екстерна реализација). 

Коефициентот на наплатената реализација се 
утврдува врз основа на податоците за реализацијата 
според фактурите издадени до крајот на пресметков-
ниот период за кој се составува пресметката и врз 
основа на податоците за побарувањата од купувачи-
те со состојба на крајот на тој пресметковен период. 

Утврдениот коефициент на наплатената реализа-
ција се применува врз износот на пресметаниот да-
нок во пренесените ненаплатени побарувања од екс-
т е р н и ^ купувачи според издадените фактури од 
претходната година и врз износот на пресметаниот 
данок според издадените фактури на екстерните 
купувачи од почетокот на годината до крајот на 
периодот за кој се составува пресметката. 

Член бб 
Заради упростување и плаќање на аконтации, 

на данокот на промет на производи, даночните об-
врзници, во смисла на член 25 од Законот, можат 
да го пресметуваат тој данок од вкупната продажна 
цена која во себе го содржи основниот данок и по-
себниот данок на промет, со примена на соодветни 
пресметани стапки на секој од тие даноци. 

Пресметаните даночни стапки се добиваат со 
сведување пропишаните даночни стапки на стапки 
„од сто" (најмалку на два децимали), според след-
ната формула; 

100 X пропишаната стапка на основниот 
односно посебниот данок 

100 -г збирот на сите даночни стапки 

Член 67 
Даночните обврзници што за секој вид прода-

дени производи преку продавници не се во можност 
посебно да ја евидентираат наплатата из. данокот 
по даночните основици врз кои се применуваат ед-
накви даночни стапки од ист тарифен број, за прес-
метувањето аконтација на данокот на промет внатре 
во пресметковниот период можат да применуваат 
пресметани просечни даночни стапки, и тоа: 

1) врз целокупниот износ на прометот на оддел-
на или на сите продавници од територијата на иста 
општина остварен во изминатиот период за кој се 
утврдува аконтацијата на основниот данок на промет 
за сите производи за кои тој данок се уплатува на 

една (иста) упалтиа сметка на соодветната репуб-
лика односно покраина ка ј Службата на општестве-
ното книговодство; 

2) врз дел на прометот на одделна или на сите 
продавници од територијата на иста општина оства-
рен во изминатиот период за кој се утврдува акон-
тацијата на основниот данок на промет за сите про-
изводи за кои тој данок се уплатува на посебна 
уплатна сметка кај Службата на општественото кни-
говодство. 

Член 68 
Како пресметана просечна стапка на данок на 

промет се подразбира стапка што се добива од од-
носот ца масата на укалкулираниот данок на промет 
со кој се задолжува продавницата — спрема збирот 
на износот на ненаплатените побарувања од купу-
вачите што таа продавница ги има на почетокот на 
годината, на износот на вредноста на производите 
на залихите на таа продавница на почетокот на го-
дината, вклучувајќи го и данокот во побарувањата 
и во залихите на продавницата со состојба на 1 ја-
нуари тековната година, и на износот ка вредноста 
на испорачаните и производи од почетокот на годи-
ната до крајот на периодот за кој се утврдува прес-
метаната даночна стапка по продажната цена со 
данокот на промет. 

Член 69 
Пресметаните просечни стапки се утврдуваат по-

себно за оние видови производи за кои е предвидена 
посебна сметка за уплатување на данокот. 

Пресметани просечни даночни стапки можат да 
се утврдуваат и за оние производи за кои како 
даночна основица е предвидена единица на мера на 
производ (килограм, литар, хектолитарски степен, 
единица на пакување ити.). Сите количини на тие 
производи (од пренесените ненаплатени побарувања 
од купувачите на почетокот на годината, од почет-
ните залихи и од вредноста на набавените произво-
ди од почетокот на годината) претходно се пресме-
туваат на вредност по продажните цени на мало (со 
вклучени даноци), а потоа добиената вредност се 
споредува со масата на пресметаниот и задолжениот 

" данок на продавницата на тие количини на начинот 
предвиден во член 68 од овој правилник. 

Член 70 
Како наплатени продадени производи во про-

давница за готови пари, во смисла на овој правил-
ник, се подразбира збирот на наплатите извршени 
во готови пари, со вирман преку жиро-сметка и со 
чекови во одреден период (по правило за 15 дена 
и полугодишно), за кој се пресметува и се плаќа 
аконтацијата на данок на промет. Во тој збир на 
наплатите се засметува и вредноста на производите 
семени за сопствена, потрошувачка односно употреба 
и вредноста на производите дадени без надоместок. 

Даночниот обврзник може да одлучи во збирот 
на наплатите од став 1 на овој член да се засметува 
и вредноста на продадените производи по издадени 
фактури што се плаќаат со вирман и вредноста по 
издадените фактури за производи продадени на по-
трошувачки кредит. 

Член 71 
Даночни обврзници што продаваат производи 

на мало наместо пресметување и плаќање на акон-
тација на данокот на промет на производи со при-
мена на пресметаните просечни даночни стапки од 
член 68 или на пресметката според член 64 на овој 
правилник, можат да вршат пресметување и пла-
ќање па аконтациите со примена на коефициентот 
на прометот добиен од 'односот на вкупната реализа-
ција на продавницата од почетокот на годината спре-
ма вкупното задолжување на продавницата за тој 
период. 

Како вкупно задолжување на продавницата се 
подразбираат сите ненаплатени побарувања од ку-
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пувачите што таа продавница ги има на почетокот 
на годината, вредноста на пренесените залихи и 
вредноста на испорачаните и производи од почето-
кот на годината до крајот на периодот за кој се 
утврдува коефициентот од став 1 на овој ч.лен по 
продажната цена со данокот на промет. 

Коефициентот од став 1 на овој член се приме-
нува врз пресметаните износи на данокот на промет 
на производи (основен и посебен) по една уплатна 
сметка од вкупното задолжување на продавницата 
од почетокот на годината заклучно со периодот од 
15 дена за кот се врши пресметувањето. Добиените 
износи ја претставуваат пресметаната аконтација 
на данокот на промет на производи. 

Коефициентот на прометот се применува врз из-
носите на данокот според одделни тарифни броеви и 
уплатни сметки од вкупното задолжување на про-
давницата од почетокот на годината заклучно со 
периодот за кој се врши пресметувањето. Од износот 
па пресметаните аконтации се одбиваат извршениве 
уплати на данокот за тој период, и се утврдува ос-
татокот што се уплатува во пропишаниот рок. 

"VI. УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИИ И УПЛА-
ТУВАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СМЕТКИТЕ 
НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 72 
Аконтациите на данокот на промет на производи, 

се пресмет5тваат на тој начин што прво ќе се утврди 
даночната основица и врз таа основица ќе се применат 
даночните стапки (пропишани односно пресметани 
или пресметани просечни стапки) или ќе се при-
мени коефициентбт на прометот врз износите на пре-
сметаниот данок по одделни тарифни броеви. 

Основица за пресметување на аконтацијата со-
чинуваат: 

1) или остварениот промет според наплатените 
продадени производи за секои 15 дена во месецот; 

2) или остварениот промет според фактурираната 
реализација за секој изминат месец, ако даночниот 
обврзник го избрал таквиот начин на плаќање со-
гласно со член 24 став 5 на Законот. 

Врз утврдената основица од став 2 на овој член 
се применуваат пропишаните даночни стапки: 

1) пропишани односно пресметани даночни стап-
ки на сите продадени производи за кои во Тарифата 
е предвидена посебна даночна стапка, ако со кни-
говодствени или вонкниговодстпени евиденции се 
обезбедени податоци за одделни даночни основици 
врз кои можат да се применуваат соодветни даночни 
стапки; 

2) пресметани просечни даночни стапки на гру-
пи продадени производи за кои даночните обврзници 
се должни со книговодствени или вонкниговодствени 
евиденции да обезбедат податоци за даночните осно-
вици (на пример: за деривати на нафта, за преработ-
ки од тутун, за алкохолни пијачки, за патнички ав-
томобили, за лекови) посебно за секоја од тие групи 
производи; 

3) пресметана просечна даночна стапка врз сиот 
промет на други производи, освен производите од 
озој став под 2 продадени во периодот за кој се утвр-
дува аконтацијата на данок. 

Даночниот обврзник на данокот на промет на 
производи може да ги утврдува аконтациите рта да-
нокот, наместо на начин предвиден во ст. 2 и 3 на 
овој член, со примена на коефицинтот на прометот 
врз износот на укалкулираниот данок по одделни 
тарифни броеви (член 71) или со примена на кое-
фициентот на наплатената реализација (член 64 на 
овој правилник). 

Ако не може да ги утврди пресметаните про-
сечни стапки, коефициентот на прометот или кое-
фициентот на наплатената реализација за секои 15 
дена, даночниот обврзник ќе ги примени пресмета-
ните просечни даночни стапки односно коефициен-
тот на прометот или коефициентот на наплатената 
реализација утврдени со последната пресметка. 

Даночниот обврзник може да врши пресметува-
ње односно плаќање на аконтации во височина на 
една половина од претходниот месец или во ^висо-
чина на една шестина од претходното тримесечје, ако 
врши пресметување на аконатциите месечно односно 
тримесечно и ако во тие рокови поднесува пресмет-
ка (член 26 став 2 на Законот). 

Член 73 
Аконтациите на данокот на надоместоци за услу-

ги се пресметуваат со утврдување на даночните ос-
новици за секој вид работа односно услуга за кои е 
предвидена посебна даночна стапка и со примена на 
пропишаните даночни стапки врз така утврдената 
даночна основица. 

Даночната основица за прсеметување на акон-
тацијата се утврдува врз основа на книговодствени-
те податоци за остварениот бруто надоместок за из-
вршените услуги односно работи во изминатиот ме-
сец и неа ја сочинува: 

1) или остварената разлика во цената и во дру-
гите приходи што влегуваат во даночната основица 
на даночниот обврзник; 

2) или сразмерниот дел на остварената разлика 
во цената и на другите приходи (т. е. во височина 
на една третина од тие приходи) што влегуваат во 
даночната основица ако даночниот обврзник на овој 
данок врши тримесечно пресметување на данокот на 
надоместоците за услуги согласно со член 26 став 2 
на Законот. 

Врз утврдените основици од став 2 на овој член 
се применуваат пропишаните даночни стапки. 

Член 74 
Производите леќите, увозничките и трговските 

организации на големо, што се исклучиви даночни 
обврзници на данокот на промет на деривати од 
нафта, на преработки од тутун, на алкохол (ета-
нол), на лекови, на кибрит и на цигарена хартија 
(член 14 став 1 на Законот) а кои тие производи ги 
продаваат и на мало преку сопствени продавници 
или други деловни единици, се должни да ги ут-
врдуваат износите на аконтациите на данокот на 
промет на тие производи одвоено за прометот на 
мало и да ги уплатуваат на соодветни уплатни 
сметки на онаа општествено-политичка заедница 
на чие подрачје се наоѓа продавницата или друга 
деловна единица на тие организации што го извр-
шила прометот на тие производи со крајните пот-
рошувачи. 

Даночните обврзници од став 1 на овој член, 
што на трговски организации на мало, на угости-
телски организации и на други општествени прав-
ни лица како на крајни потрошувачи ќе им извр-
шат продажба на преработка од тутун, на алкохол, 
на лекови, на кибрит, и на цигарена хартија, утвр-
дените износи на аконтации на данокот на така ос-
тварениот промет се должни да ги уплатат на соод-
ветните уплатни сметки на онаа општествено-поли-
тичка заедница на чија територија се наоѓа купу-
вачот на тие производи. 

Член 75 
Ако даночниот обврзник до 10 јануари теков-

ната година не ја известил надлежната Служба на 
општественото книговодство дека пресметката на 
аконтацијата на данокот на промет ќе ја врши ме-
сечно или тримесечно (член 26 став 2 на Законот), 
таа пресметка мора да се состави и да се поднесе, и 
тоа: 

1) за првото полугодиште .— до 20 јули теков-
ната година; 

2) за второто полугодиште не се составува по-
себна пресметка на аконтациите туку утврдените 
аконтации за тоа по лу годиште, заедно со аконта-
циите од првото полугодиште, конечно се пресме-
туваат со завршната сметка за изминатата година. 

Даночниот обврзник на данокот на промет што 
одлучил и, до 10 јануари тековната година, ја из-
вестил надлежната Служба на општественото кни-
говодство дека ќе ги плаќа аконтациите на дано-
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кот на промет по фактурите издадени во измина-
тиот месец, ја составува пресметката и и ја подне-
сува на надлежната Служба на општественото кни-
говодство во рок од 20 дена по истекот на месецот 
за кој се поднесува пресметката. 

Купувачите на деривати на нафта, што се да-
ночни обврзници според одредбата под 2 на точка 
2 на забелешката кон тар. број 2 на Тарифата на-
место пресметката од овој член, се должни да сос-
тават 'преглед за даночните основици и за износот 
на данокот по секој вид деривати платени со вир-
ман во изминатиот месец за кои е предвидена по-
себна даночна стапка. Тој преглед, заедно со еден 
примерок од налогот за уплата, претставува книго-
водствен документ со кој се докажува уплатата на 
пресметаниот данок. Еден примерок од тој преглед 
и се доставува на надлежната Служба на општес-
твеното книговодство со вирмански налог за уп-
лата на пресметаниот данок. 

По исклучок од став 1 на овој член, даночните 
обврзници, во рок од 10 дена од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник, се должни да ја 
известат надлежната Служба на општественото 
книговодство за избраниот начин на пресметување 
и плаќање на аконтации на данокот на промет од 
денот на влегувањето во сила на Законот до крајот 
на 1972 година. 

Член 76 
Ако во повеќе општини има продавници од кои 

од оправдани причини не може навреме да приба-
ви податоци за остварениот промет, даночниот об-
врзник може да овласти одделни или сите продав-
ници во други општини самите да ја пресметуваат 
и плаќаат аконтацијата на данокот на промет со-
гласно со член 27 став 2 на Законот, ако распола-
гаат со податоци потребни за таквото пресметување 
и плаќање на аконтациите (водење на пропишаните 
евиденции во смисла на овој правилник, докази за 
уплатениот данок на општествено-политичка заед-
ница на која и припаѓа данокот и др.). 

Деловните единици што вршат промет на про-
изводи надвор од територијата на општината во ко-
ја се наоѓа основната организација на здружениот 
труд — даночен обврзник — во чиј состав, се, се 
должни да располагаат со сите податоци за извр-
шениот промет, како и со исправите за пресмета-
ниот и платениот данок на тој промет. 

Член 77 
Даночен обврзник што еден дел производи од 

сопствено или туѓо производство, подложни на пла-
ќање данок на промет, продава непосредно од свој 
склад или транзитно а друг дел такви производи 
продава преку свои продавници, ги утврдува акон-
тациите на данокот на промет посебно за прометот 
извршен од склад или транзитно, а посебно за про-
метот извршен преку продавници. 

Одредбите на став 1 од овој член се однесуваат 
и на надворешнотрговските организации и на тр-
говските организации на големо, што во својот сос-
тав имаат- продавници. 

Член 78 
Сите утврдени ИЗЕГОСИ на аконтации ка основ-

ниот данок на промет се уплатуваат на сметките 
одредени со посебен пропис во роковите предвидени 
со член 24 на Законот, и тоа со вирмански налог за 
сиот пресметан основен данок на промет, посебно 
за секоја република и автономна покраина, со тоа 
што кон вирманскиот налог се прилага и специфика-
ција на уплатата на тој данок по општини и уплат-
ни сметки. 

- Ако со републички односно покраински пропис 
биде регулирано да и се отстапува одреден дел од 
основниот данок на промет па општината на чија те-
риторија е остварен, Службата на општественото 
книговодство тој износ со постапка на прекрижува-
ње (празнење) од у п л а т а т а сметка на основниот 

данбк на промет ќе го издвои на сметката на од-
носната општина. 

Член 79 
Заради утврдување на петнаесетдневни аконта-

ции, даночниот обврзник е должен да состави пре-
глед за даночната основица и за износот на дано-
кот па промет на производи пресметан врз таа ос-
новица според видовите производи за кои постој IT 
посебни уплатни сметки кај Службата на општес-
твеното книговодство. 

Заради утврдување на месечни аконтации на 
данокот на надоместоци за услуги, даночниот об-
врзник е должен да состави преглед за даночната 
основица, според тарифните броеви и даночниве 
стапки од делот „Б" на Тарифата на сојузниот да-
нок на промет. 

Прегледите од ст. 1 и 2 на овој член се соста-
вуваат на посебни обрасци I до V, што се отпечате-
ни кон овој правилник и се негов составен дел. Тие 
прегледи заедно со еден примерок од налогот за -
уплата, претставуваат книговодствен документ со 
кој се докажува уплатата на утврдениот износ на 
аконтацијата на данокот. Даночниот ибврзник е 
должен една копија од прегледот да и го достави на 
надлежната Служба на општественото книговодство 
со вирмански налог за уплатување на аконтацијата 
на данокот. 

Ако одлучиле да вршат месечно односно триме-
сечно пресметување и плаќање на аконтации на 
данокот на промет, даночните обврзници се должни 
да ја состават таа пресметка на образецот ДП кој е 
составен дел на овој правилник и еден примерок 
од тој образец во пропишаниот рок да и достават на 
надлежната Служба на општественото книговодстго. 

Член 80 
Даночниот обврзник е должен да ја извести до 

10 јануари тековната година, согласно со одредбите 
на член 24 став 5 од Законот, надлежната Служба 
на општественото кнеговодство ка ј која има жиро-
сметка дали утврдувањето и плаќањето на акон-
тации на данокот на промет во текот на годината ќе 
го врши според фактурирана реализација или спо-
ред наплатените продадени производи, како и дали 
пресметките на аконтациите ќе ги составува и ќе 
ги поднесува во рокови покуси од пропишаните и 
кој начин од член 72 на овој правилник го одбрал 
за утврдување и плаќање на аконтациите. 

Одбраниот начин на утврдување и плаќање на 
аконтација, како и на составување на пресметката 
на аконтациите, во смисла, на овој член, не може да 
се менува за односната година. 

Новите даночни обврзници исто така се должни 
да и поднесат пријави, во смисла на одредбите од 
овој член, на надлежната Служба на општествено-
то книговодство, и тоа во рок од 15 дена од денот 
кога станале даночни обврзници. 

По исклучок од став 1 на овој член, даночните 
обврзници се должни да ја известат во рок од 10 
дена од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник надлежната Служба на општественото кни-
говодство за избраниот начин на утврдување и пла-
ќање на аконтации на данокот на промет и за сос-
тавување и поднесување на пресметките на акон-
тациите и за роковите за нивно поднесување за 
периодот од денот на влегувањето во сила на За-
конот до крајот на 1972 година. 

VII. СОСТАВУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРЕ-
СМЕТКАТА НА АКОНТАЦИИТЕ НА ДАНОКОТ 
НА ПРОМЕТ И НА КОНЕЧНАТА ПРЕСМЕТКА 

Член 8] 
Организациите на здружениот труд — обврзни-

ци на основниот данок на надоместоци за услуги — 
што вршат месечно пресметување на разликите во 
цената и на другите приходи што влегуваат во да-
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почната основица според тар. број 17 или 18 на 
Тарифата на сојузниот данок на промет можат да 
пресметуваат и да уплатуваат аконтации на данокот 
на надоместоци за услуги според така утврдената 
месечна основица до 20-ти во наредниот месец. 

Шестмесечна (полугодишна) пресметка на акон-
тација се врши со примена на коефициентот на на-
платената реализација утврден на начин одреден во 
член 65 ма овој правилник, врз збирот на износот 
на данокот на надоместоци за услуги содржан во 
пренесените ненаплатени побарувања од купувачите 
според фактурите од претходната година и износот 
на данокот пресметан според фактурите издадени 
од 1 јануари до крајот на периодот за кој се пре-
сметува аконтацијата. Рок за поднесување на оваа 
пресметка е 20 дена по истекот на пресметковниот 
период. 

Член 82 
Со плугодишната пресметка на аконтациите на 

данокот на промет се утврдуваат основицата на 
данокот на промет и износот на пресметаниот да-
нок. Тие износи се утврдуваат за целиот временски 
период од почетокот на годината до крајот на пе-
риодот за кој се составува пресметката (кумулативно), 
и тоа посебно за прометот на производи извршен на 
начинот предвиден за вршење промет на големо а 
посебно за прометот на производи на мало. 

Член 83 
Полугодишната односно тримесечната или ме-

сечната пресметка на аконтациите на данокот на 
промет и конечната пресметка на данокот на про-
мет се составуваат на образецот ДП „Пресметка на 
данокот на производи и услуги во прометот за пери-
одот од — до — година", кој е единствен за сите да-
ночни обврзници од член 56 на овој правилник. Овој 
образец е отпечатен кон овој правилник и е негрев 
составен дел. 

Месечната, тримесечната, полугодишната, и ко-
нечната пресметка се составуваат одвоено за про-
метот на производи на мало и одвоено за прометот 
на производи на големо за организацијата на здру-
жениот труд како целина, а им се прилагаат збир-
ните пресметки за сите продавници од територијата 
на една општина. 

Член 84 
Од износот на пресметаниот данок на промет 

според пресметката на аконтациите на данокот на 
промет, се одбиваат износите на сите уплатени 
аконтации од почетокот на годината до крајот на 
периодот за кој се составува пресметката, под услов 
уплатите да се извршени до денот на поднесувањето 
на пресметката. 

Ако збирот на износите на уплатените аконта-
ции од почетокот на годината до крајот на пресмет-
ковниот период е помал од износот на аконтациите 
на данокот на промет утврден со периодичната пре-
сметка, разликата претставува остаток на втасаниот 
данок за кој мора да се поднесе налог за уплата на 
соодветната уплатна сметка ка ј Службата на опште-
ственото книговодство во рокот во кој се поднесува 
и пресметката (член 2в став 4 на Законот). 

Ако збирот на износите на уплатените акон-
тации е поголем од износот на данокот на промет 
утврден со периодичната пресметка, даночниот об-
врзник одлучува дали ќе бара враќање на препла-
т а ^ на данокот со издавање на вирмански налог 
или износот на преплатата ќе го користи како аванс 
за идните аконтации (член 26 став 4 на Законот). 

Член 85 
Конечното пресметување на данокот на промет 

се врши врз основа на податоците за извршениот 
промет и за остварените надоместоци за услуги, 
согласно со одредбите на Законот и на овој пра-
вилник, како и со одредбите на републичките, по-
краинските и општинските прописи за посебните 
даноци на тие општествеио-политички заедници. 

Ова пресметување се врши на посебен начин 
за данокот на промет па производи во прометот 
на мало, за данокот на промет па производи во 
прометот извршен на начинот предвиден за вршење 
на прометот на големо, односно за данокот на на-
доместоци за услуги. ' 

Конечното пресметување на данокот на промет 
на производи БО прометот на мало што даночниот 
обврзник го врши непосредно или преку продав-
ници односно други деловни единици (пумпни ста-
ници и ел.) се врши на следниот начин: 

1) даночните обрвзници што го следат движе-
њето на стоките по вид и количина — ја утврдуваат 
својата конечна годишна даночна обврска БРЗ ос-
нова на податоците за движењето на стоките, на 
податоците утврдени со пописот и на податоците 
за наплатената реализација; 

2) даночните обврзници што располагаат со со-
одветни податоци директно од книговодство или 
од вонкниговодствна евиденција, и тоа Со подато-
ци за даночните основици врз кои се применуваат 
пропишани даночни стапки и со податоци за секој 
вид данок што се пресметува и плаќа — ја утврду-
ваат својата конечна годишна даночна обврска врз 
основа на тие податоци и на податоците утврдени 
со пописот; 

3) даночните обврзници што не ги исполнуваат 
условите од одредбите на точ> 1 и 2 на овој став, 
и што стоките ги водат по продажните цени со 
укалкулиран данок на промет на производи и по 
тие цени вршат задолжување и раздолжување на 
продавниците што вршат промет на стоки на мало 
— ја утврдуваат својата конечна годишна даночна 
обврска на следниот начин: 

а) на износот иа долговите на купувачите на 
стоките и на износот на залихите на стоките на 
1 јануари во годината за која се утврдува конеч-
ната годишна пресметка, распоредени по групациите 
на производи што имаат иста даночна основица и 
иста даночна стапка со укалкулираниот данок на 
промет на производи, се додаваат сите набавки на 
стоки од 1 јануари до 31 декември на односната 
година по продажните цени со укалкулираниот да-
нок на промет, заради утврдување на вкупното за-
должување (влегување) на стоките во тој период; 

б) од вкупното задолжување на стоките, утвр-
дено на начинот изложен во одредбата под а) на 
оваа точка, се одбиваат: 

— вредноста на залихите на стоките по про-
дажната цена со укалкулираниот данок на промет 
на производи, утврдена со состојбата на 31 декември 
на годината за која се врши пресметувањето, рас-
поредена по групациите на производи што имаат 
иста даночна основица и иста даночна стапка; 

— долговите на купувачите на стоки со состој-
бата на крајот на годината т. е. на 31 декември, 
просечно распоредени врз одделни групации про-
изводи што имаат иста даночна основица и иста 
даночна стапка; 

— вредноста на утврдените износи на име нор-
мално кало, растур, крш и расипување на произ-
водите наменети за продажба на мало која ги нат-
фрлува калото, растурот, кршот и расипувањето 
што се дозволени со општиот акт на даночниот 
обврзник и што посебно се распоредуваат врз од-
делни групации производи; 

— уништавањата и кусоците утврдени поради 
дејство на виша сила и провални кражби; 

в) остатокот на прометот, по одбивање на из-
носите наведени во одредбата под б) на оваа точка 

.од износите наведени во одредбата под а) на оваа 
точка, претставува конечна годишна даночна ос-
новица врз која се применуваат соодветни стапки 
на данокот на промет и се утврдува конечниот го-
дишен износ на тој данок; 

4) даночните обврзници што вршат промет на 
стоки на мало и што ги водат стоките по продажните 
цени со згкалкулиран данок на промет, ги приме-
нуваат пресметаните даночни стапки за да го утвр-
дат износот на укалкулираниот данок (основен и 
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посебен и вредноста на стоките по продажната цена 
без укалкулирани даноци (даночна основица). Ко-
нечната годишна пресметка па данокот на промет 
утврдена според одредбата под в) на оваа точка, 
претставува конечна годишна пресметка на данокот 
за целиот промет на стоките на мало. 

Конечната годишна пресметка на данокот на 
промет на производи за прометот извршен од склад 
односно за прометот извршен на начин предвиден 
за прометот на стоки на големо се врши на следниот 
начин: 

1) даночните обврзници ја утврдуваат својата 
конечна годишна даночна обврска врз основа на 
фактичните податоци за наплатената реализација, 
што ги дава евиденцијата за прометот и за данокот 
на промет што тие ја водат; 

2) даночните обврзници што не ги исполнувааат 
условите од одредбата на точка 1) од овој став вр-
шат конечно годишно пресметување на данокот на 
промет на производи со примена на соодветен кое-
фициент. Коефициентот се утврдува на начинот 
пропишан во член 65 на овој правилник, земајќи 
ги предвид износите што се однесуваат на целата 
година, а се применува врз збирот на износите 
на данокот на промет содржан во пренесените не-
наплатени побарувања од купувачите по фактурите 
од претходната година и на пресметаниот данок 
по фактурите издадени од 1 јануари до 31 декември 
на годината за која се составува конечната пре-
сметка ; 

3) на начинот предвиден во одредбата на точка 
2) од овој став вршат конечна годишна пресметка 
на данокот на промет на производи и даночните 
обврзници што во текот на годината плаќале акон-
тации во височина на пресметаниот данок според 
издадените фактури согласно со член 24 став 6 
на Законот, доколку до 10 јануари изминатата го-
дина не ја известиле надлежната Служба на оп-
штественото книговодство дека и конечната пре-
сметка на данокот ќе ја вршат според фактурира-
ната реализација (член 27 став 1 на Законот). 

Даночните обврзници што вршат и промет на 
стоките на мало и промет на стоки на Начин пред-
виден за вршење промет на големо, вршат конечно 
годишно пресметување на данокот на промет на 
производи, и тоа' посебно за прометот на стоки на 
мало на начин пропишан во став 3 на овој член, 
а посебно за прометот на стоки на големо на на-
чин пропишан во став 4 на овој член. 

Даночните обврзници на данокот на надомес-
тоци за услуги вршат конечно годишно пресмету-
вање на тој данок со примена на коефициентот на 
наплатената реализација утврден на начинот про-
пишан во член 65 на овој правилник, врз збирот на 
износот на данокот на надоместоци за услуги содр-
жан во пренесените ненаплатени побарувања од 
купувачи по фактурите од претходната година и 
на износот на пресметаниот данок по фактурите 
издадени од 1 јануари до 31 декември на годината 
за која се врши конечното пресметување. 

Даночните обврзници што во текот на годината 
пресметувале и плаќале данок на промет на про-
изводи и на прометот на производите земени за 
сопствена употреба и потрошувачка, го додаваат 
износот на тој платен данок во текот на годината 
кон конечната годишна пресметка на данокот утвр-
дена според овој член за прометот на односните 
производи. 

Конечното пресметување на данокот на промет се 
врши на образецот ДП од член 83 на осој правил-
ник. Образецот мора да биде приспособен за ме-
ханографската и статистичката обработка што ја 
врши Службата на општественото книговодство, а 
и се доставува на надлежната Служба во три при-
мероци. 

Составувањето на пресметката и искажувањето 
на податоците се врши по елементите назначени во 
образецот ДП односно по тарифните броеви, по 
видовите на производи — стоки и услуги распоре-
дени по уплатните сметки, и тоа посебно за произ-

водите — стоки и услуги на кои се пресметува и 
се плаќа основен данок на промет, а посебно за 
производите, стоки и услуги на кои се пресметува 
и се плаќа посебен данок на промет. 

Организацијата на здружениот труд што како. 
даночен обврзник во својот состав има продавници 
и други деловни единици што се наоѓаат на терито-
ријата на други општини надвор од седиштето на 
таа организација, за сите такви продавници и дру-
ги деловни единици е должна одвоено да изврши 
конечно пресметување на данокот на промет. Врз 
основа на овие пресметки и посебни пресметки за 
други форми на работење (на големо, за работи на 
увоз и извоз и ел.) се составува една пресметка за 
организацијата па здружениот труд како целина и 
се поднесува заедно со завршната сметка на тој да-
ночен обврзник. Поединечните пресметки на дано-
кот на промет остануваат ка ј 4 даночниот обврзник 
како негова докуметација* и документација на оние 
продавници и други деловни единици што се наоѓаат 
на територијата на други општини надвор од седиш-
тето на даночниот обврзник. Еден примерок на по-
единечната пресметка даночниот обврзник и доста-
вува на -Службата на општественото книговодство 
и на општинското собрание каде што е седиштето 
на таквата продавница и на друга деловна единица. 

Член 86 
Заради утврдување на конечнава обврска на 

дане тот на промет, даночниот Обврзник е должен 
во текот на декември да изврши попис на произ-
водите — подложни на пресметување и плаќање на 
данок на промет. За да ја утврди конечната обврс-
ка на данокот на промет содржан во реализацијата 
на стоките остварена од денот на пописот до 31 де-
кември, даночниот обврзник што поради својата ор-
ганизација и начинот на работењето не е во можност 
да ја следи наплатата на секој вид продадени про-
изводи врз кои се применуваат еднакви даночни 
стапки од РЈСт тарифен број, ќе изврши сведување 
на залихите утврдени со пописот по структурата на 
производите распоредени според тарифните броеви 
и пропишани даночни стапки. 

Залихите утврдени со сведување по постапката 
од став 1 на овој член се сметаат, во поглед на ко-
нечната пресметка на данокот на промет, како за-
лихи утврдени со редовен попис на крајот на го-
дината. 

Даночните обврзници што во текот на годината 
вршат непрекинат (континуиран) попис — инвента-
рисување (член 8 став 2 на Законот за книговодс-
твото на работните организации — „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 48/68 и 56/69) не се должни да вршат 
и попис според одредбите на овој член. 

VIII. ПОПИШУВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ НА СТОКИ 
ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА ПОРАДИ ПРОМЕНА 
НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И УПЛАТА НА РАЗ-

ЛИКАТА НА ДАНОКОТ 

Член 87 
За производите за кои во текот на годината се 

зголемува, се намалува или се укинува данокот на 
промет, со денот на влегувањето во сила на одред-
бата со која се врши зголемување, намалување или 
укинување на тој данок организациите на здруже-
ниот труд што, во смисла на член 12 став 1 од За-
конот, се сметаат како даночни обврзници на да-
нокот на промет-на производи, се должни да из-
вршат попис на производите на залихите во про-
давница и врз натамошниот промет на тие произ-
води да ги применат променетите даночни стапки. 
Освен тоа, тие даночни обврзници ќе ја утврдат на 
тие залихи и разликата помеѓу укалкулираниот да-
нок на промет по дотогашните даночни стапки и 
данокот на промет по новите даночни стапки. Така 
утврдената разлика на данокот на промет даноч-
ниот обврзник ќе ја книжи во корист или врз то-
вар на соодветната сметка на укалкулираниот да-
нок на промет, зависно од тоа дали таа разлика е 
позитивна или негативна. 
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По исклучок од одредбите на став 1 од овој 
член, не се должни да извршат попис производи-
телските и трговските организации на здружениот 
труд што производите на 'залихи во своите складо-
ви не ги водат по цените со укалкулиран данок на 
промет на производи. Меѓутоа, ако вз продавници-
те или БО други деловни единици вз састав на ТИЕ 
организации овие производи се водат по продажни 
цени со укзлкулиран данок на промет, за произво-
дите во тие продавници или единици ќе се постапи 
според одредбата на став 1 од овој член. 

Член 83 
Организацијата на пописот на залихите за про-

изводите за кои во текот на годината се зголемува, 
се намалува или се укинува данокот на промет на 
производи ја вршат даночните обврзници од член 
87 на овој правилник на начинот и по постапката 
по кои го вршат пописот на стоките при менување 
на продажните цеви на стоките во кои е укалку-
лиран данок на промет на производи (комисиско 
мерење, -броење). 

За извршениот попис се составува записник 
што го потпишуваат членовите на комисијата, а го 
заверува раководителот на финансиска служба фи-
нансиски директор односно шеф на сметководство). 
По еден примерок од записникот за пописот им се 
доставува веднаш на Службата на општественото 
книговодство кај која даночниот обврзник има жи-
ро-сметка и на месно надлежниот финансиски ор-
ган на општината. 

Член 89 
Пописот на залихите на производите за кои во 

текот на годината се зголемува, се намалува или 
се укинува данокот на промет на производи ка ј 
самостојните занаетчии и други самостојни дејнос-
ти што се вршат со лична работа во трговијата, 
во угостителството или во други услужни дејности 
го организираат надлежните општински органи на 
управата. 

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

Записникот за пописот, покрај податоците за 
називот (името), на даночниот обврзник и за место-
то и времето на вршењето на пописот, мора да ги 
содржи и следните податоци: 

1) назив на производот; 
2) единица на мера; 
3) попишани количини производи; 

- 4) досегашна продажна цена по единица произ-
вод со даноците на промет на производи (основен 
и посебен); 

5) вкупен износ на вредноста на попишаните 
производи по досегашната продажна цена со дано-
ците на промет на производи; 

6) нова продажна цена по единица производ со 
даноците на промет на производи; 

7) вкупен износ на вредноста на попишаните сто-
ки по новата продажна цена со даноците на промет 
на производи; 

8) вкупен износ на разликата помеѓу новата и 
досегашната продажна цена со данокот за сите по-
пишани производи. 

Член 90 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

финансии што го организира пописот на производи 
ка ј самостојните занаетчии и други самостојни деј-
ности што се вршат со лична работа, ќе ги одреди 
со решението за попис: 

1) членовите на комисијата за попис, на зали-
хите; 

2) уплатните сметки на приходите на кои се 
уплатува позитивната разлика на данокот на промет 
утврдена на производите затечени на залихи ка ј да-
ночниот обврзник; 

3) рокот во кој ќе се уплати утврдената пози-
тивна разлика на данокот на промет на производи; 

4) височината на "патните трошоци на членовите 
на напиената комисија и изворот од кој ќе се из-
врши исплатата на тие трошоци. 

IX. ВРАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ 

Член 91 
Даночниот обврзник на данокот на промет на 

производи може да бара враќање на платен данок 
што не бил должен да го плати само ако купувачот 
што го платил данокот побара од даночниот обв*рз-
ник враќање на тој данок. Даночниот обврзник кон 
барањето за враќање што и се поднесува на над-
лежната Служба на општественото книговодство 
која врши контрола на пресметувањето и плаќа-
њето на данокот од страна на таков даночен обврз-
ник е должен да го приложи, покрај потребната 
документација, и барањето од купувачот. 

Даночниот обврзник што платил данок на промет 
-на производи сам, како и даночниот обврзник од 
кој се наплатени затезна камата, трошоци на присилна 
наплата и парична казна што не бил должен да ги 
плати, поднесува барање за враќање на платениот 
данок односно затезна камата, на трошоците на 
присилната наплата и на паричната казна до над-
лежната Служба на општественото книговодство во 
свое име и за своја сметка. 

Даночниот обврзник на данокот на надоместоци 
за услуги поднесува барање за враќање на данокот 
на надоместоци за услуги, на затезната камата, на 
трошоците на присилната наплата и на паричната 
казна што не бил должен да ги плати до надлеж-
ната Служба на општественото книговодство во 
свое име и за своја сметка. 

Службата на општественото книговодство врши 
враќање на платените даноци на промет во случа-
ите од став 1 на овој член на жиро-сметката на 
купувачот што како плаќач на данокот барал вра-
ќање, а во случаите од ст. 2 и 3 на овој член — на 
жиро-сметката на даночниот обврзник. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАБРИШИ ОДРЕДБИ 

Член 92 
Даночните обврзници во рок од 20 дена од де-

нот на влегувањето во сила на овој правилник ќе 
состават и поднесат пресметка на аконтациите на 
данокот на промет на начинот на кој тоа го вршеле 
до неговото влегување во сила, а по тој рок ќе сос-
тавуваат и поднесуваат пресметки на аконтации 
на данокот на промет според одредбите на овој пра-
вилник. 

Член 93 
Конечната пресметка на данокот на производи 

и услуги во прометот за периодот од 1* јануари до 
30 јуни 1972 година се составува на образецот ДП 
што важел до влегувањето во сила на Законот, а 
за периодот од 1 јули до 31 декември 1972 година — 
на образецот ДП што е составен дел на овој пра-
вилник. 

Член 94 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за водење 
евиденција за прометот и за начинот на пресмету-
вање и плаќање на данокот на промет („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/68, 6/69, 15/69, 21/69. 53/69, 4/70, 
24/70, 2/71, 56/71 и 19/72). 

Член 95 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 5-8520/1 
10 јули 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 
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Социјалистичка Република 1 Општина Образец I 
Назив на даночниот обврзник • 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПЕТНАЕСЕТДНЕВНОТО УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА 
ПРОИЗВОДИ ПО ПРЕСМЕТАНИТЕ ДАНОЧНИ СТАПКИ ВО ПЕРИОДОТ ОД ДО 

Вкупно 
Уплатени аконтации до 
Разлика помеѓу пресметаниот втасан данок за уплата 
и уплатените аконтации • 
Повеќе : 
Помалку • 

Датум 
Место 

Извршил пресметка, Раководител на сметководството, 

Социјалистичка Република 
Назив на даночниот обврзник 

Општина Образец И 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПЕТНАЕСЕТДНЕВНОТО УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИР1ТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА 
ПРОИЗВОДИ СО ПРИМЕНА НА КОЕФИЦИЕНТОТ ВО ПРОМЕТОТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 

ДО 

Вкупно — 
Уплатени аконтации до 
Разлика помеѓу пресметаниот втасан данок за уплата 
и уплатените аконтации 
Повеќе 
Помалку — —-
Датум Извршил пресметка, Раководител на сметководството, 
Место — 
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Социјалистичка Република Општина Образец III 
Назив на даночниот обврзник 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПЕТНАЕСЕТДНЕВНОТО УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА 
ПРОИЗВОДИ ВО ПРОМЕТОТ НА МАЛО СО ПРИМЕНА НА КОЕФИЦИЕНТОТ НА НАПЛАТЕНАТА 

РЕАЛИЗАЦИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД ДО 

Вкупно —— * 
Уплатени аконтации до 
Разлика помеѓу пресметаниот втасан данок за уплата 
и уплатените аконтации • 
Повеќе • 
Помалку I 
Датум Извршил пресметка, Раководител на сметководството, 
Место • * • 

Социјалистичка Република 
Назив на даночниот обврзник 

Општина • Образец IV 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПЕТНАЕСЕТДНЕВНОТО УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА 
ПРОИЗВОДИ ПО ПРЕСМЕТАНИТЕ ДАНОЧНИ СТАПКИ ВО ПЕРИОДОТ ОД ДО — 

Основен данок 
Посебен републички 
односно покраински 

данок 
Посебен општински 

данок 

Промет што не подлежи на данок на промет 

Вкупно 
Уплатени аконтации до 
Разлика помеѓу пресметаниот втасан данок за уплата 
и уплатените аконтации • 
Повеќе 
Помалку 

Датум Извршил пресметка, Раководител на сметководството, 
Место ' — 
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Социјалистичка Република 
Назив на даночниот обврзник 

Општина Образец У 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПЕТНАЕСЕТДНЕВНОТО УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА 
ПРОИЗВОДИ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО СО ПРИМЕНА НА КОЕФИЦИЕНТОТ НА НАПЛАТЕНАТА 

РЕАЛИЗАЦИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД ДО 

Број на уплатната 
сметка односно 

тарифен број 

Вкупно фактурира-
на реализација со 

данокот 

Пресметан осно-
вен данок во вкуп-
ната реализација 

Коефициент на 
наплатената реа-

лизација 
Втасан основен 

данок за уплата 

Вкупно 
Уплатени аконтации до 1 

Разлика помеѓу пресметаниот втасан данок за уплата 
и уплатените аконтации : ; 
Повеќе • 
Помалку ;— 
Датум - Извршил пресметка, Раководител на сметководството, 
Место : 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД Образец ДП 
МЕСТО ОПШТИНА = 
Шифра на дејноста : — 
БРОЈ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУ-
ЖЕНИОТ ТРУД ВО СОСТАВ НА ОРГАНИЗАЦИЈА 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 
ОД ДО ГОДИНА 

1 I. Основен данок на промет 
2 А. Производи (9 + 18 + 28 + 33+43 + 47 + 91 + 

+92 + 94) 
3 1 Уплатна сметка 84С-21104 (4 до 8) 
4 1 Сите производи што служат за крајна 

потрошувачка освен производите за кои во 
Тарифата се предвидени посебни даночни 
стапки, производите за кои со закон е 
предвидено даночно ослободување и веш-
тачките безалкохолни пијачки, сода-вода и 
минерална вода 

5 1 Кујнска сол 
6 1 Чоколада и други преработки за храна што 

содржат какао од тар. број 18.06 на Царин-
ската тарифа 

7 1 Производи од шехер (бонбони, екстракти 
од слатко дрво, џвакачки гуми во маса и обли-
кувани и други производи од шеќер од тар. 
броеви 17.04 и 17.05 на Царинската тарифа) 

8 1 Производи од сребро изработени во фили-
гран, како и производи изработени од ва-
лано сребро со филигран (табакери, жар-
диниери и ел.) 

х х 

х х 
х х 

х х х х 

X ^Х X X 

X X X X 

X X X X 

х X X ѕ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 2 Уплатна сметка 840-21102 (10 до 17) х х 
10 2 Моторен и авионски бензин х х х х 
11 2 Дизел-гориво (ДЈ, Дг и Дз) х х х х 
12 2 Примарен бензин (суров бензин) х х х х 
13 2 Петролеј за осветление и млазно гориво х х х х 
14 2 Авионски и моторни масДа и петролеј за 

мотори х х х х 
15 2 Минерални мазиви масла и масти, хипо-

идни и регенерирани масла и други мине-
рални масла и масти и масла за подмач-
кување х х х х 

16 2 Природен гас, бутан гас, пропан гас и бу-
тан пропан гас, ако преку специјални у-
реди се користат за погон на моторни во-
зила и на мотори за пловни објекти х х х х 

17 2 Екстра-лесно масло за ложење печки во 
домаќинствата, во училиштата, во ученич-
ките и студентските домови, во детските со-
цијални и здравствени установи, освен во 
аптеки х х х х 

18 3 Уплатна сметка 840-21101 (19 до 27) х х 

19 3 Сите видови екстра-цигари што не се про-
изведени по југословенски стандард, од-
носно што не спаѓаат ниту во една група 
од точ. 2, 3 и 4 на овој тар. број, како и ко-
лекции цигари и режан тутун од сите ква-
литети, освен тутунот за луле х х х х 

2,0 3 Сите видови екстра-цигари на кои произ-
водителот им ја одредува малопродажната 
цена до најмногу 60;°/о над малопродажната 
цена за цигари од I квалитетна група х х х х 

21 3 Цигари од I квалитетна група х х х х 

22 3 Цигари од II квалитетна група х х х х 

23 3 Цигари од Ша квалитетна група х х х х 

24 3 Цигари од Шб и IV квалитетна група х х х х 

25 3 Сите видови црни цигари х х х х 

26 3 Тутун за луле " х х х х 

27 3 Пури, цигарилоеи, тутун за џвакање и бур-
мут х х х х 

28 4 Уплатна, сметка 840-21106 (29 до 32) х х 

29 4 Специјални вина (десертни, ликери и аро-
матизирани) и десертни пијачки чија на-
бавна цена по литар изнесува: 
— над 12 до 15 динари х х х х 
— над 15 динари х х х х 

30 4 Ликери и жестоки алкохолни пијачки чи-
ја набавна цена по литар изнесува: 
— над 17 до 24 динари х х х х 

— над 24 динари х х х х 

31 4 Пиво х х х х 

32 4 Вештачка ракија и други алкохолни пијач-
ки (освен природно вино и природна раки-
ја вклучувајќи и вињак на кои се плаќа 
само посебен данок на промет, и освен спе-
цијални вина, десертни пијачки, ликери, 
жестоки алкохолни пијачки и пиво на кои 
се плаќа основен данок на промет спо-
ред точ. 1 / 2 и 3 на овој тар. број) х х х х 

83 4 Уплатна сметка 840-21107 (34 до 37) х х 
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34 4 Специјални вина (десертни ликерсќи и а-
роматизирани) и десертни пијачки чија на-
бавна цена по литар изнесува: 
— над 12 до 15 динари 
— над 15 динари 

35 4 Ликери и жестоки алкохолни пијачки, чи-
ја набавна цена по литар изнесува: 
— над 17 до 24 динари 
— над 24 динари 

36 4 Пиво 
37 4 Вештачка ракија и 'други алкохолни пи-

јачки (освен природно вино и природна 
ракија, вклучувајќи и вињак на кои се 
плаќа само посебен данок на промет, и ос-
вен специјални вина, десертни пијачки, ли-
кери, жестоки алкохолни пијачки и пиво 
на кои се плаќа основен данок на про-
мет) 

38 5 Уплатна сметка 840-21104 (39 до 42) 
39 5 Алкохол (етанол) за широка потрошувачка 

и за употреба и продажба во аптеки 
40 5 Алкохол (етанол) за производство на пар-

фимериски и козметички производи 
41 5 Алкохол (етанол) за производство на ал-

кохолни пијачки за потрошувачка во бол-
ници и во други здравствени и научни ус-
танови и лаборатории, за конзервирање на 
препарати и за пулпирање 

42 5 Денатуриран алкохол за гориво 

43 6 Уплатна сметка 840-21103 (44 до 46) 

44 6 Патнички автомобили до 38.000 динари 

45 6 Патнички автомобили над 38.000 до 42.000 

динари 

46 6 Патнички автомобили над 42.000 динари 

47 7 Уплатна сметка 840-21100 (48) 

48 7 Лекови 

49 8 Уплатна сметка 840-21104 (50) 
50 8 Ткаенини и други текстилни производи ако 

се изработени: од над 50%> вигоњ-предиво; 
од предиво со над 50% до 70°/о рунска или 
табачка волна квалитет над 30 микрони; од 
предиво со над 20°/о до 50Vo вештачки влак-
на врз база на регенерира^ целулоза или 
синтетични полиакрилни влакна односно 
полиамидни влакна 

- 51 9 Уплатна сметка 840-21104 (52 до 53) 

52 9 Ткаенини и други текстилни производи, 
рсвен ткаенините и производите од тар. 
број 8 на Тарифата и освен текстилните 
производи од член 36 на Законот на кои се 
плаќа данок на промет на производи 

53 9 Обувки од кожа, од вештачка кожа, од 
скај, од гума, од пластични и други мате-
рии, освен обувките за деца до број 34 за-
клучно кои се ослободени од данок и ос-
вен обувките од кожа на рептилии и од 
благородни и фини крзна од точка 3 на 
тар. број 15 на Тарифата 

54 10 Уплатна сметка 840-21104 (55) 

55 10 Сите видови дрвени плочи (шпер-плочи, 
панел-плочи, иверици и облагородени плочи) 

56 11 Уплатна сметка 840-21104 (57 до 58) 
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57 11 Сработена кожа и производи од колеа, од 
вештачка кожа и од скај, освен обувки од 
тар. број 9 на Тарифата 

58 И Производи од гума, освен надворешни и 
внатрешни гуми за патнички автомобили 
и освен гумени обувки 

59 12 Уплатна сметка 840-21104 (60 до 69) 

60 12 Запалки за цигари чија малопродажна це-
на е над 20 до 30 динари парче 

61 12 Ножиња за бричење чија малопродажна 
цена е над 0,90 до 1,20 динари парче 

62 12 Бетонски челик, Балана жица, цемент и 
покриена лепенка 

63 12 Телевизори во боја 

64 12 Стерео радиоприемници и стерео грамо-фони 

65 12 Мотори за бродови и чамци јачина над 9 
КЅ 

66 12 Фотографски апарати чија продажна цена, 
без данок на промет, е поголема од 250 ди-
нари парче 

67 12 Машини за пишување чија малопродажна 
цена, без данок на промет, е поголема од 
2.000 динари парче 

68 12 Бои, пигменти, фирнајси, лакови, глазури, 
емајл, разредувач и премачкувачки сред-
ства за мебел 

69 12 Надворешни и внатрешни гуми за патнич-
ки автомобили 

70 13 Уплатна сметка 840-21104 (71 до 74) 

71 13 Производи од сите видови изработени во ' 
целост или делум (со повеќе од 2%) од зла-
то и од други благородни метали, како и 
производи изработени од сребро, освен 
производите изработени во филигран (тар. 
број 1) 

72 13 Украсни стоки 

73 13 Предмети изработени од брусено кристално 
(оловно) стакло 

74 13 Рачни и џебни часовници чија малопро-
дажна цена, без данокот на промет, е по-
голема од 200 динари парче 

75 14 Уплатна сметка 840-21104 (76) 

76 14 Кафе: сурово, пржено и мелено и екстракт 
од кафе 

77 15 Уплатна сметка 840-21104 (78 до 83) 

78 15 Парфимериски, козметички и тоалетни 
препарати од тар. број 33.06 на Царинската 
тарифа, освен прашоци и пасти за заби и 
лосиони за уста 

79 15 Природни скапоцени камења и природен 
бисер и предмети изработени со тие каме-
ња и бисер 

80 15 Кожа од рептилии (од змија, гуштер, кро-
кодил и ел.), ^благородни и фини крзна 
и производи од тие кожи и крзна (облекла, 
обувки и други производи) 

81 15 Теписи јазлувани со рака над 120.000 јазли 
по 1 ш2 и волнени постилки ткаени со ра-
ка, еднобојни или мелирани 
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15 

15 

16 
16 
17 
17 
17 
18 

18 

82 

83 

84 

85 
бб 
87 
88 
89 
90 
91 1,5, 

8,9, 
10,11, 
12,13, 
14,15, 
16,17, 
18 

92 
93 

94 
95 

Запалки за цигари чија малопродажна це-
на е над 30 динари парче 
Ножиња за бричење чија малопродажна 
цена е над 1,20 динари парче 
Уплатна сметка 840-21104 (85) 
Кибрит« 
Уплатна сметка 840-21104 (87 и 88) 
Цигарена хартија во ливчиња 
Цигарена хартија несечена или сечена 
Уплатна сметка 840-21104 (90) 
Карти за играње 
Вкупно уплатната сметка 840-21104 (3 + 38 f 
+ 49 + 51+54 ѓ 56+ 59 -f- 70+75 + 77 + 84 + 86 + 89) 

Уплатна сметка 840-21105 (93) 
Друг основен данок на промет на произво-
ди од граѓани што не се занимаваат редов-
но со промет на стоки 
Уплатна сметка 840-21110 (95 и 96) 
Производи на кои данокот на промет се 
плаќа при увозот 

96 Производи за потребите на ЈНА 
97 Б. Услуги*) (98 + 103 + 105+108) 
98 17 Уплатна сметка 840-21200 (99 до 102) 
99 17 Надоместоци од меѓународни сообраќајно-

агенциски работи 
100 17 Надоместоци од рабо™ на меѓународна 

шпедиција и од услуги на договорна кон-
трола на квалитетот и квантитетот на сто-
ки 

101 17 Надоместоци од работи на увоз на стоки и од 
други надворешнотрговски услуги 

102 17 Надоместоци од работи на застапништво 
103 18 Уплатна сметка 840-21201 (104) 
104 18 Надоместоци од вршење промет на стоки 

на големо и услуги во тој промет во Југо-
слав^] а 

105 19 Уплатна сметка 840-21202 (106 и 107) 
106 19 Надоместоци од вршење кредитни и други 

банкарски работи 
i 107 19 Надоместок што како дел од приход на 

банката и припаѓа на работната заед-
ница 

108 20 Уплатна сметка 840-21203 (109) 

109 20 Менични заеми 

НО Вкупно А т Б (2 + 97) 
во тоа: 

111 СР Босна и Херцировпна 

112 СР Црна Гора 

113 СР Хрватска 

114 СР Македонија 

115 СР Словенија 

*) До донесувањето на посебен сојузен пакоп за оданочување со основен данок на надоместоците за услуги 
и работи, се применуваат одредбите на тар. броеви 17, l'f, 19 и 20 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на 
промет. 
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116 СР Србија 
117 САП Војводина 
118 САП Косово* 
119 II. посебен (републички) данок на промет 

f (120 + 130) 
120 А, Производи (121 + 126) 
121 Уплатна сметка 840-21115 (122 до 125) 
122 Посебен (републички) данок на промет на 

стоки на мало и посебен (републички) да-
нок на промет на алкохолни пијачки, освен 
посебниот (републички) данок на промет на 
стоки на мало што тримесечно го плаќаат 
граѓани и правни лица кои се задолжуваат 
по распоред и освен посебниот (републички) 
данок на промет на алкохолни пијачки 
испорачани на угостителски дуќани на са-
мостојни угостители и на граѓани 

123 
124 
125 
126 Уплатна сметка 840-21118 (127 до 129) 
127 Посебен (републички) данок на промет на 

алкохолни пијачки испорачани на угости-
телски дуќани на самостојни угостители и 
на граѓани 

123 
129 
130 . Б. Услуги (131) 
131 Уплатна сметка 840-21210 (132 и 133) 
132 Посебен (републички) данок на надомес-

тоци за вршење услуги, освен посебниот, 
(републички) данок на џадоместоци за ус-
луги што тримесечно го плаќаат граѓани 
и правни лица кои се задолжуваат по рас-
поред 

133 
134 III. Посебен (покраински) данок на промет 

(135 + 142) у 
135 А. Производи (136 + 139) 
136 Уплатна сметка 840-21111 (137 и 138) 
137 Посебен (покраински) данок на промет на 

стоки на мало, освен посебниот (покраин-
ски) данок на промет на стоки на мало 
што тримесечно го плаќаат граѓани и при-
ватни правни лица кои се задолжуваат по 
распоред 

138 
139 Уплатна сметка 840-21114 (140 и 141) 
140 Посебен (покраински) данок на промет на 

алкохолни пијачки испорачани на угости-
телски дуќани на самостојни угостители 
и на граѓани 

141 

142 Б. Услуги (143) 

143 Уплатна сметка 840-21213 (144 и 145) 

144 Посебен (покраински) данок на надоместо-
ци за вршење услуги, освен посебниот (по-
краински) данок на надоместоци за услуги 
што тримесечно го плаќаат граѓани и при-
ватни правни лица кои се задолжуваат по 
распоред 

145 
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146 IV* Посебен (општински) данок на промет 
(147 + 178) 

147 А. Производи (148+153+158 + 160 + 162 4-167 + 
+ 169+171 + 176) 

148 Уплатна сметка 840-21120 (149 до 152), 
149 Посебен (општински) данок на промет на 

стоки на мало во трговијата, освен посеб-
ниот (општински) данок на промет на ал-
кохолни пијачки 

150 
151 
152 
153 < Уплатна сметка 840-21121 (154 до 157) 
154 Посебен (општински) данок на промет на 

алкохолни пијачки во трговијата иа мало, 
освен посебниот (општински) данок на про-
мет на природно вино 

155 
156 
157 
158 Уплатна сметка 840-21122 (159) 
159 Посебен (општински) данок на промет иа 

природно вино во трговијата на мало 
160 Уплатна сметка 840-21123 (161) 
161 Посебен (општински) данок на промет на 

пиво во трговијата на мало 
162 Уплатна сметка 840-21124 (163 до 166) 

163 Посебен (општински) данок на промет на 
алкохолни пијачки во угостителството, 
освен посебниот (општински) данок на 
прОгмет на природно вино 

164 

165 

166 

167 Уплатна сметка 840-21125 (168) 

168 Посебен (општински) данок на промет на 
природно вино во угостителството 

169 Уплатна сметка 840-21126 (170) 

170 Посебен (општински) данок на промет на 
пиво во угостителството 

171 Уплатна сметка 840-21127 (172 до 175) 

172 Посебен (општински) данок на промет на 
стоки на мало во стопанските и други ор-
ганизации на здружениот труд, освен во 
трговијата и во угостителството 

173 

174 

175 

176 Уплатна сметка 840-21129 (177) 

177 Друг посебен (општински) данок на про-
мет на стоки на мало, осве^ посебниот 
(општински) данок на промет на стоки на 
мало што тримесечно го плаќаат граѓани и 
приватни правни лица кои се задолжуваат 
по распоред 

178 Б. Услуги (179) 

179 Уплатна сметка 840-21220 (180 до 182) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

180 Посебен (општински) данок на надоместо-
ци за вршење услуги, освен посебниот 
(општински) данок на надоместоци за услу-
ги што тримесечно го плаќаат граѓани и 
приватни правни лица кои се задолжуваат 
по распоред X X X 

181 X X X 
182 X X X 

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ износ на про-

Производи и услуги на кои не се плаќа ос-
дажната цена 

183 Производи и услуги на кои не се плаќа ос- . 
новен данок на промет X X X X X X 

184 Производи и услуги на кои не се плаќа по-
себен (републички) данок на промет X X X X X X 

185 Производи и услуги на кои не се плаќа по-
себен (покраински) данок на промет X X X X X 

186 Производи и услуги на %ои не се плаќа по-
себен (општински) данок на промет X X X X X X 

На 
Раководител Претседател 

На 19 година на сметководството, на Управниот одбор, Директор, 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за особени заслуги сте-
чени во борбата против непријателот за ослободу-
вање на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЗВЕЗДА 

Komanda relejnih stanic Slovenije I slovenske di-
vizije narodne obrambe, I brigada vojske drzavne var-
nosti, II brigada vojske drzavne varnosti; 

по повод педесетгодишнината од постоењето и ра-
ботата, а за особени заслуги во развивањето на ме-
дицинските науки и за постигнати успеси во здрав-
ствената заштитава граѓаните 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Institut za pljuCne bolezni in tuberkulozo, Golnik; 

за заслуги на заштитата и спасувањето на жи-
вотите, на општествениот и личен имот со што е 
сторен значаен придонес за социјалистичката заед-
ница 

С О О Р Д Е Н З А С Л У Г И З А Н А Р О Д С О С Р Е Б Р Е Н И 
З Р А Ц И 

Prostovoljno gasilsko drustvo, Ljutomer; 

по повод шеесетгодишнипата на животот и дол-
гогодишната револуционерна работа, а за особени 
заслуги па полето на јавната д е ј ^ с т со која се 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Горшич Милко, Војска Данило,; 

по повод шеесетгодишнината на животот и дол-
гогодишната револуционерна работа, а за особени 
заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Стегнар Андреј; 

за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Петковшек Антон; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Гостиша инж. Алојз, Кусо лд Алојз, Орожен 
Јанко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Госенца Јоже, Кораќ прим. Бранислав, Штангл 
д-р Бранко, Валенчак Владимир; 

С О О Р Д Е Н З А С Л У Г И З А Н А Р О Д С О С Р Е Б Р Е Н А 
Ѕ В Е З Д А 

Адамич Макс, Бабник АЕГТОН, Дакол Карол, Дим-
ник Цирил, Фербар-Добликар Mapuja, Фила Миха, 
Флере-Кратку Јулија, Гостиша Ладислав, Гостиша 
Милка, Херфорт-Јарц Ивана, Хота Авдо, Худомалќ 
Франц, Худомаљ-Божјак Марија, Имперл Тилка, 
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Коцмур-Кович Луција, Крошељ Миха, Кухарич Ло-
вро, К у т а р Антон, Милич-Зајц Аница, Модни Ста-
нислав, Мравље-Ротар Полона, Павлин Алојзиј, Пе-
чар Филип, Перпар Франц, Петернел Јоже, Поник-
вар Јоже, Пожар Франц, Сајовиц-Борштнар Марија 
Симонети Марјан, Станте-Вокач Стана, Штибељ 
Михаел, Уранич Рудолф, Вукоманович др Томислав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бабич Петер, Бабник Франц, Бајц Миро, Балта 
Мелита, Беле Антон, Богатај Адолф, Бренчич Доми-
ник, Бринц Јулиј, Чебашек Винко, Черне Јулијан, 
Добникар-Чебела Јусти, Долшина-Мали Марија, 
Финк-Јеленц др Нада, Флорјанчич Борис, Габррв-
шек Јоже, Гаљот Ернест, Гантар Миро, Година инг 
Франц, Грабер Алојз, Хледе Стане, Хохњец Милан, 
Хрибар Франц, Јавор Рудолф, Јеленц Албина, Је-
сеновец Гашпер, Јесеншек-Брглез Марица, Јуван 
Антон; 

Кац Матко, Капш Карел, Кавчич-Дубај Викто-
рија, Кепиц Матевж, Клеч Михаел, Кнежевић Ма-
не, Комел Марија, Копорец-Јерај Албина, Кос Ва-
лентин, Косовел-Фаганел Ема, Краљ Душан, Кр-
хки Михаел, Куновар-Зихерл Павла, Лазарини-
-Коренчан Нада, Лесковец Татјана, Лонгар Алојз, 
Магушар-Прибошек Анчка, Малнерич-Вошнинг Не-
венка, Мурн Франц, Нартник Антон, Остерц Ро-
ман, Острух Рудолф, Паулин др Алеш, Павлин-Зо-
лет Минка, Пеклај Инг Винко, Певец Цирил, Пис-
тотник Марјан, Рамскуглер Франц, Рупник инг Јо-
же, Сернц Иван, Север Антонија, Сок-Коренчан 
Минка, Станишић Хелена, Стиплошек Фердо, Су-
панчич Павле, Шепец Леополд, Шпех Гвидо, Шпех 
Михаел, Шуштаршич Франц, Таучар инг Франц, 
Тежак Антон, Трампуж-Хрибар Марија, Тратник 
Јанко, Урбанчич Адолф, Вебер Мартин, Врењак 
Виктор, Жебовец Јанко, Жигон-Чук Малвина, Ж и -
ровник Марина; 

за заслуги на полето на јавната дејност со која 
се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Берлич Леон, Бургар Иван, Цимерман-Медвен 
Милка, Дворжак-Риха Вера, Гаљот Франц, Гради-
шек Ловро, Јакић Алојзиј, Јенко-Новак Павла, Је -
рина Иван, Калчич Антон, Клеменчич Антон, Колар 
Виктор, Коренчанин-Врховец Катарина, Кос-Терпин 
Алберта, Крашовец-Закошек Вера, Кушар Јоже, 
Махнич Валентин, Мараж Милан, Медвед Јоже, 
Медвешчек Марјан, Петковшек Јоже, Равбар, Јоже, 
Сенчур-Шуштер Полонца, Стрлич Емил, Шегула Па-
вле, Текавчич Славко, Томажич Иван, Тробец Мими, 
Жигон Штефан; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ајтич-Кавзар Даринка, Бабник-Годец Францка, 
Батис Иван, Болте Франц, Борштнар Албин, Бор-
штнар Франц, Боштјанчич-Блатник Јулија, Бре-
цељник Ангела, Бургар Франц, Чебин Станислав, 
Горишек Франц, Гоште Алојз, Гоште Иван, Груд-
њак Душан, Јенко Франц, Кључевшек Јанез, Ко-
биљшек Иван, Колович Франц, Краљ Антон, Ле-
гат Аница, Мостар Карл, Оцепек Штефан, О^ел 
Оскар, Перклич-Алеш Милка, Петелинкар Франц, 
Пирц Франц, Подјед Роберт, Роглич Леополд, Страј-
нар Алојз, Шеверкар Иван, Широк-Перко Ангела, 

Томшич-Милосављевић Јелена, Уранич Берта, 
Уранкар Игнац, Зајц Јоже, Заврашек Радо, Зупанчич 
Август, Железник Мирко; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ајдин Фаника, Авсец-Грашич Иванка, Без јак 
AHTOCI, Бојанц Антон, Божиновић-Чучник Верица, 
Цирар Емил, Чпајаковић Верољуб, Дракслер-Гос-
тенчник Јожица, Филигшч Франц, Горц Ангела, 
Горишек Јоже, Градишник Иван, Гроссман Звонко, 
Hillmayr-Pezdir Јана, Хрибар-Настран Јожица, 
Хул-Брунер Фаника, Јовичевић-Месечко Косовка, 
Кнез Антон, Лебер-Престрл Марија, Ледник Божи-
дар, Маринишчанца Марија, Маринковић-Емершич 
Геновефа, Мирник Антон, Новак-Виденић Јожица, 
Петровец Антон, Пирих Нада, Подгоршек Виктор, 
Јоже, Позаршек-Клинц Марија, Решек-Маролт На-
да, Ројец Андреј, Шале] Итнац, Шибанц Јоже, То-
биас-Грос Агата, Закошек Јоже, Зидар Антон. 

Бр. 117 
29 септември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXXV1I 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за особени заслуги и по-
стигнати успеси во работата од значење за соција-
листичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Гркавец Јово; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Арпаџић Омер; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ацовић Тодо, Арежина Душан, Цице Саво, Чечур 
Обрад, Ерцег Владо, Грковић Радова, Хаџовић Ша-
бан, Кнежевић Симо, Ковачевић Даница, Марић 
Вељко, Миљевић Остоја, Морић Славко, Пажин 
Илија, Ратковић Јован, Селесковић Салко, Средано-
вић Јанко, Тарана Чедомир, Зећо Мехо; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дугалић Шериф, Дукић Драгутин, Гушанац Су-
ле, Камењашевић Мирко, Милетић Божидар, Пецо 
Есад, Петрушић Милад, Стевановић Мирко, Томек 
Анте, Вилић Есад, Зећо Ахмед; 

СО ОРДЕН НА ТУРДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Биједић Екрем, Буразор Славко, Ћемаловић 
Ариф, Ћировић Лазар, Чичковић Јово, Делић Мус-
тафа, Дивчић Зоран, Диздаревић Хасан, ДорачиК 
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Исмет, Ђоковић-Јеличић Боја, Ђукић Сабин,Џафе-
рагић Сафет, Глогиња Раде, Требо Расим, Гркавац 
Јела, Ивановић Неђо, Капетановић Нијаз, Кебо 
Алија, Кристић Карло, Крупалија Расим, Малкоч 
Авдо, Марић Иван, Марић Никола, Марић Перо, 
Мичић Влајко, Милојевић Ћетко, Мујкић Ибро, Му-
нишић Недељко; 

Новаковић Милутин, Оручевић Салих, Пачо 
Бећир, Панџа Иван, Парла Џемал, Леротић Сава, 
Рајхер Ђурђица, Сефић Мујица, Скочајић Ранко, 
Соко Виде, Спаић Саво, Шимуновић Фрањо, Тадић 
Мато, Топузовић Омер, Туце Емира, Жрванић-Ди-
мић Перса; 

за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок-
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Чичак Ивица; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Глоговац Тодор, Лазић-Лерер Тилда, Савић 
Владо; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Јусић Фехим, Остојић Здравко, Пејановић Свето, 
Петровић-Ђурић Милена, Судар Гојко, Шкоро Ми-
тар; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бабић Мате, Бабић Шимун, Бајровић Шефкија, 
Берберовић Ибро, Бранковић Сулејман, Црногорац 
Љубо, Ћурић Обрад, Дорић Исак, Хаџовић Џевад, 
Југо Мухамед, Калаба Јован Корпонаи Ђорђе, Лу-
гоња Раде, Никић Свето, Пињушић Илија, Побрић 
Кемал, Прљета Радослав, Радман Симо, Савић Ан-
ђелко, Шеховић Хамдија, Шкипина Ђорђо, Тадић-
-Илић Борка, Телебак Новица, Војводић Ђуро. 

Бр. 118 
29 септември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликуваат за особени зас-

: лути и постигнати успеси во работата од значење 
За социјалистичка изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Петровић Драго; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Шоћ Филип, Зоговић прим. др Бранко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Вукотић Драгутин; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Дармановић прим. др Бажидар, Радуловић Ж и -
ваљ, Вујовић прим. др Димитрије; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Башић Рамо, Вујовић Момчило; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бојовић др Јован, Борозан др Војислав, Ђураш-
ковић Филип, Кнежевић Милош, Нововић Свето-
мир, Поповић др Душан, Раденовић Голуб, Реџепа-
гић Исмета, Симоновић Драгомир, Терзић Радивоје, 
Томовић Вукман, Влаховић Тадија, Вујиновић др 
Витомир, Вујовић др Ђуро, Зоговић Грубан; 

за особени заслуги на делото ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Лакић Радоје; * 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ђуричанин Добрашин; 

за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Пешић прим. др Бранислав, Радуловић прим др 
Ђорђије, Вујовић др Димитрије; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ивановић Владо; 

за примерно залагање и постигнути успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Барјактаревић Адем, Нововић Војин, Симоновић 
Величко; 
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СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Гојковић Вукота, Марић Анте, Маркишић Сад-
рија, Медуњанин Фајко Николић-Швент Фанћи, 
Омерагић Шабо. 

Бр. 124 
7 октомври 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

за заслуги на делото ширење на братството и 
единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Вуковић Петар. 

Бр. 127 . 
12 октомври 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликува за покажаната ак-
тивност, за извонредните работни резултати, за 
воспитното и образовното влијание што е оства-
р е в особено меѓу младината, како и за интереси-
рањето што со својата работа ги има стекнато во 
земјата и во странство 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Движењето на гораните на Социјалистичка Ре-
публика Србија. 

Бр. 126 
12 октомври 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликуваат за особени зас-
луги и постигнати успеси во. работата од значење 
за социјалистичка изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Драча Јован; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Рачић Крешимир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Живојин, Јовановић Миленко, Нико-
лић Василије, Цотич Душан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Дворнић Ђорђе; 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликува по повод дваесети-
петгодишнината од основањето и работата, а за осо-
бени заслуги и постигнати успеси во работата на 
развивањето и унапредувањето на автомобилизмот 
и моторциклизмот, како и на ширењето на сообра-
ќајната и техничката култура меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Авто-мото Сојузот на Југославија. 

Бр. 128 
22 октомври 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
тонка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликува за заслуги и при-
донес на натамошното јакнење и развивање на 
економските односи помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Швајцарија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА 
ГЕРДАН 

Karl Tuerler. 

Бр. 129 
25 октомври 1971 година 

Белград 
Претседател 

f на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 
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