
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле- I Среда, 29 јануари 1969 I Претплатата за 1969 година извр-
тува по потреба. Ракописите не I С к о п ј е I сува 60 динари. Овој број чини 
се враќаат. Огласи по тарифата. Број 2 Год. XXV 3,20 дин. Жиро сметка бр. 401-1-16. 

5. 
Врз основа на член 6 од Законот за измену-

вање и дополнуваше на Законот за републичките 
придонеси и даноци на граѓаните („,Службен вес-
ник на СРМ" бр. 42/68), Законодавно-правната ко-
мисија на Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија, на својата седница одржана 
на 13 јануари 1969 година го утврди пре-
чистениот текст на Законот за републички при-
донеси и даноци на граѓаните. 

Пречистениот текст на Законот за републички 
придонеси и даноци на граѓаните ги опфаќа За-
конот за републички придонеси и даноци на гра-
ѓаните („Службен весник на СРМ" бр. 9/65), За-
конот за изменување и дополнување на Законот 
за републичките придонеси и даноци на граѓа-
ните („Службен весник на СРМ" бр. 28/65, 37/66, 
5/67, 7/68 и 42/68), во кои е означено и времето 
на нивното влегување во сила. 

Број 187 
14 јануари 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Собранието на СР Македонија, 

Кочо Тулевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА 

ТРАГАНИТЕ 

(Пречистен текст) 

Член 1 

Од придонесите и даноците предвидени во член 
34, точка 1 и 2 од Основниот закон за финан-
сирање на општест,вено-политичките заедници, се 
воведуваат следните републички придонеси и да-
ноци: 

а) придонес од личниот доход од работен од-
нос; 

б) придонес од личниот доход од земјоделска 
дејност; 

в) данок на наследство и подароци; и 
г)1 придонес од вкупниот приход на граѓаните. 

Член 2 

Републичкиот придонес од личниот доход од 
работен однос ќе се плаќа по стопа од 1,2% од 
основицата на придонесот. 

Републичкиот придонес од личниот доход од 
земјоделска дејност ќе се плаќа по стопа од 5% 
од основицата на придонесот. 

Републичкиот придонес за образование, ќе се 
плаќа по стопа од 0,3% од основицата на придо-
несот од личниот доход од работен однос. 

Член 3 

Од републичките придонеси од личен доход, 
на општината на чие подрачје тие се остваруваа! 
и се отстапува: 

— од придонесот од личен доход од земјодел-
ска дејност 60%; 

— од придонесот од личен доход од работен 
однос на општините: Идадија, Кале и Кисела Вода 
— 41%, а на другите општини — 80%. 

Член 4 
На примањата од работен однос на уживате-

лите на пензии што на основа таквата работа нема 
својство на осигуреник, како и на примањата за 
работа подолга од полно работно време, покрај 
придонесот од член 2 став 1 и 3, ќе се плаќа 
и републички придонес од личен доход од ра-
ботен однос по одделна стопа и тоа: 

— за примањата на уживатели на пензии 
— 25 %; и 

— на примањата на работа подолга од полно 
работно време, освен на примањата за таква ра-
бота извршена во смисла на член 44 од Основниот 
закон за работни односи — 20%. 

Член 5 
Данок на наследство и подароци, освен на по-

дарок на земјишта и градежни објекти плаќаат 
обврзниците според вредноста на наследството, по-
дарокот или плодоуживањето и степенот на срод-
ството по следната стопа: 

На вредноста на 
наследство, по-
дарок или пло-

доуживање 

Родителите, бра-
ќата и сестрите 

по стопа од 
Сите други по 

стопа од 

до 3.000 дин — 4% 
,, 5.000 „ — 5% 
„ 7.000 „ — 6% 
„ 10.000 „ 3% 8% 
„ 15.000 „ 5% 10% 
„ 20.000 „ 7% 13% 

преку 20.000 „ 90/о 17% 

Член 6 
Данок на подарок на земјишта и градежни об-

јекти се плаќа на вкупната вредност по следните 
стопи: 

Ако прометната вредност по еден м2 изнесува. 

на земјиште на градежни објекти стопа 

ДО 1 дин. ДО 500 дан. 6% 
„ 2 уу ј) 600 55 8% 
,, з f) 700 55 10% 
,, 4 ЈЈ 55 800 12% 
,, 5 ) ) 55 900 55 14% 
„ 7 55 1000 55 16% 
,, 9 55 1100 55 18% 
„ 10 55 55 1200. 55 20% 

над „ 1 0 55 над 1200 5? 22% 

Член 7 
Основицата на придонесот од вкупниот при-

ход на граѓаните ја сочинува вкупниот чист при-
ход на обврзникот на придонесот, остварен во го-
дината за која се врши облогот на придонесот, на-
мален за 20.000 динари. 
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Член 8 
На обврзник кој сам остварува доход односно 

приход, а издржава брачен другар, малолетни деца, 
ученици и студенти на редовно школување или 
родители неспособни за работа под услов тие до 
немаат свои приходи, вкупниот чист приход со 
намалува по 2.000 динари за секој член. 

За остварување правото од претходниот став 
обврзникот заедно со пријавата поднесува и из-
јава. 

Член 9 
Во вкупниот чист приход не се засметуваат: 
1. примањата на кои, според одредбите на чл 

44 од Основниот закон за придонесите и даноците 
на граѓаните не се плаќа придонес од работен од-
нос, освен пензиите и надоместоците од личните 
доходи врз основа на социјалното осигурување; 

2. приходите од авторски права на кои не се 
плаќа придонес од авторски права според одред-
бите на член 88 од Основниот закон за придонесите 
и даноците на граѓаните; 

3. примањата по основ на осигурување на жи-
вотот и доживувањето; 

4. камати и згодитоци. 

Член 10 
Придонес од вкупниот приход на граѓаните се 

плаќа по следните стопи: 

АКО основицата на тто Се плана на придонесот изнесува 
динари и м е придонес 

преку До 
10.000 4% 

10.000 15.000 400 -I- 7% на виш. над 10.000 до 
15.000 20.0о0 750 + 10% „ 15.000 
20.000 25.000 1.250 + 14% ч 20.000 до 
25.000 30.000 1.950 + 17% л 25.000 
30.000 35.000 2.800 + 22'% П 30.000 до 
35.000 4G.000 3.900 + 27% „ 35.000 
40.000 50.000 5.250 + 38% Ј) 40.000 до 
50.000 60.000 9.050 + 48% л 50.000 
60.000 70.000 13.850 + 58% Ј) 60.000 до 
70.000 80.000 19.650 + 68% „ 70.000 
преку 80000 26.450 + 80Уо 77 80.000 

Член 11 
Облогот и наплатувањето на придонесот од 

вкупниот приход на граѓаните го врши надлеж-
ниот орган на управата на собранието на чија те-
ри! ори ја обврзникот на придонесот има престо-
јувалиште. 

Член 12 
Приходот од данокот на наследство и пода-

роци и од придонесот од вкупниот приход на гра-
ѓаните и се отстапува во целост на општината во 
која тој се остварува. 

Член 13 
Дел од заедничките приходи што ќе се оства-

рат до 31. ХП. 1964 година, а кои врз основа 
на член 158 од Основниот закон за финансирање 
на општествено-политичките заедници, би и при-
паднале на Републиката, и се отстапува на оп-
штината на чие подрачје ќе се остварат тие при-
ходи. 

6. 
Врз основа на член 27 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за придонесите 
и даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ'4 

бр. 36/68), Законодавно-правната комисија на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на својата седница одржана на 13 јануари 
1969 година го утврди пречистениот текст на За-
конот за придонесите и даноците на граѓаните. 

Пречистениот текст на Законот за придонесите 
и даноците на граѓаните ги опфаќа Законот за 
придонесите и даноците на граѓаните — пречистен 
текст („Службен весник на СРМ" бр. 37/67) и За-
конот за изменување и дополнување на Законот 
за придонесите и даноците на граѓаните („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 36/68 и Исправката на 
Законот за изменување и дополнување на За-
конот за придонесите и даноците на граѓани! е 
(„Службен весник на СРМ" бр. 39/68), во кој е 
означено и времето на неговото влегување во сила. 

Број 188 
14 Јануари 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Собранието на СР Македонија, 

Кочо Тулевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

(Пречистен текст) 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
На територијата на Социјалистичка Република 

Македонија придонесите и даноците се плаќаат спо-
ред одредбите на Основниот закон за придонесите 
и даноците на граѓаните (во натамошниот текст 
Основниот закон), овој закон и прописите доне-
сени врз основа на нив. 

Член 2 
Според одредбите на овој закон местен само-

придонес може да се воведува како вид на само-
оданочување на граѓаните. 

Член 3 
Стопите на придонесите што ги пропишува Ре-

публиката се пропорционални, освен стопите на 
придонесот од вкупниот приход на граѓаните и 
данокот на наследство и подарок кои се прогре-
сивни. 

Општинското собрание може да пропише раз-
лични стопи на општинскиот придонес од личен 
доход од земјоделска дејност по групи катастар-
ски општини или по одделни катастарски општини 
во зависност од условите на стопанисувањето, од-
далеченоста на селата од пазаришните центри, со-
обраќајните врски и другите услови што влијаат 
врз остварувањето на приходите. 

Член 4 
Ослободувањата и олеснувањата од плаќање на 

придонеси односно даноци предвидени со одлука 
на општинското собрание, врз основа на овласту-
вањата од овој закон, важат и за приходите на 
Републиката што и припаѓаат од подрачјето на 
општината. 
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II ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН 
ОДНОС 

Член 5 
Придонес од личен доход од работен однос 

според месечна паушална основица плаќаат: 
— лицата запослени во станбените згради и 

месните заедници; 
— лицата запослени во домаќинствата за вр-

шење на домашна работа; 
— адвокатските приправници; и 
— други лица запослени кај приватни рабо-

тодатели. 
Висината на паушалната основица ја опреде-

лува општинското собрание. 

III ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕ,ЈНОСТ 

Член 6 
Основица за придонесот од личен доход од зем-

јоделска дејност (во натамошниот текст: придонес 
од земјоделство) е катастарскиот приход. 

Член 7 
Обложениот придонес за земја дадена под за-

куп на работни организации за земјоделско про-
изводство, се намалува со оглед на договореното 
време кое не може да биде помало од три години. 
Намалувањето за првите три години изнесува 30%, 
а за секоја следна година уште по 10%, но вкуп-
ното намалување на придонесот не може да пре-
мине 80%. 

Ако договорот се раскине пред истекот на до-
говорениот срок, се врши дополнително обложу-
вање на придонесот за изминатите години, според 
фактичкото траење на закупничкиот однос. 

Работата организација од став 1 на овој член 
е должна, во срок од 30 дена од раскинувањето 
на договорот за закупничкиот однос, да го изве-
сти за тоа органот надлежен за облог. 

Член 8 
Од плаќање на придонес од земјоделство се 

ослободуваат приходите од: 
— дворните места до 500 кв. м.; 
— дворните места на црквите, храмовите, џа-

миите и сл; 
— земјата што обврзникот на придонесот ја 

употребува за одржување на историски и култур-
ни паметници; 

— земјата на која се подигнати насипи, кана-
ли и брани, одбранбени врбјаци и насади, ровови 
и други постројки потребни за одбрана од ве-
трови, наноси од снег, поплави и за одводнување 
и наводнување; 

— земјата дадена на работни организации на 
бесплатно користење. 

Ослободувањата од претходниот став преста-
нуваат кога земјата, односно приходот од земјата, 
престане да се користи за целта за која е пред-
видено ослободувањето. 

Обврзникот е должен престанокот на основите: 
за ослободување од придонес да ги пријави на 
катастарскиот уред, на чие подрачје се наоѓа зем-
јата, во срок од 30 дена од денот на престанокот. 

Член 9 
Од плаќање придонес од земјоделство се осло-

бодува катастарскиот приход од шуми за времето 
во кое обврзникот на придонесот не може да ја 
користи шумата поради неразграничување на шу-
мите односно нерасчистени имотно-правни односи 
помеѓу обврзникот и општествената заедница. 

Член 10 
Обврзникот на придонесот, чиј вкупен ката-

старски приход од земја не надминува 200 динари, 
не плаќа придонес од земјоделство. 

Општинското собрание може да пропише осло-
бодување од плаќање на придонес од земјоделство 
на обврзници чиј вкупен катастарски приход не 
надминува 500 динари, доколку земјоделството им 
е единствено занимање. 

Член 11 
Општинското собрание може да пропише осло-

бодување од плаќање на придонес од земјодел-
ство на обврзници кои имаат катастарски приход 
од ниви: од V—VIII класа во катастарски општини 
на ридско-планински подрачја, ако на секој декар 
обработлива површина одгледуваат најмалку една 
овца односно на 1,5 хектар најмалку една крава 

Во смисла на претходниот став се сметаат како 
овци и шилежињата, а како крави и јунаците по-
стари од една година. 

Ослободувањето од плаќање на придонесот се 
однесува на тековната година, доколку на 31 де-
кември од годината се исполнети услови од став 
1 на овој член. 

Ридско-планински подрачја, во смисла на став 
1 од овој член се подрачјата во кои претежниот 
дел од површините се од ридско-планински релјеф 
или пасишта. 

Катастарските општини на ридско-планинските 
подрачја ги определува општинското собрание. 

Член 12 
Се ослободуваат од придонес од земјоделств( 

приходите од земја: 
1) што е неупотреблива за земјоделство, а кој? 

со вонредни трошоци е оспособена за земјодел-
ски потреби — најмногу до 15 години; 

2) на која ќе се насад ат нови лозја на лозар-
ска почва — најмногу до четири години; 

3) на која ќе се насад ат нови овоштарници со: 
а) малини и рибизли — најмногу до 3 години; 
б) кајсии и праски — најмногу до 5 години; 
в) јаболка, круши и дуњи — најмногу до 8 го-

дини; 
г) бадеми, лешници, смокви, калинки и друго 

јужно овошје — најмногу до 10 години; 
д) ореви и костени — најмногу до 15 години; и 
ѓ) сливи, цреши и друго овошје — најмногу 

до 6 години ; и 
4) на која ќе се насадат: 
а) багреми, врби и тополи или друга шума од 

низок раст — најмногу до 10 години; 
б) брест и јасен — најмногу до 15 години; и 
в) други видови дрвја — најмногу до 20 го-

дини. 
Ослободувањето од овој член не се однесува 

на новите насади со хибридна лоза. , 
Ослободувањето според овој член се дава за 

засадувања извршени според упатствата и над-
зорот на надлежниот орган. 

Траењето на ослободувањето го пропишува оп-
штинското собрание. 

Член 13 
На приходите од земја, чија плодност се подо-

брила со вонредни трошоци и работа на сопстве-
никот над 300/о (регулација, заштита од поплави, 
исушување, наводнување, заштита од порои, кал-
цификација, мелиорација на кисела земја и други 
мелиоративни мерки) обврзникот на придонесот ќе 
го плаќа придонесот според катастарскиот приход 
на земјата пред извршувањето на мелиоративните 
мерки најмногу уште за идните 15 години. 

Траењето на плаќањето по овој член го про-
пишува општинското собрание. 

Член 14 
Ослободувањата и олеснувањата од плаќање 

придонес од земјоделство, предвидени во член 7, 
8, 11, 12 и 13 од овој закон, се утврдуваат врз 
основа на писмено барање што обврзникот го под-
несува до надлежниот орган на општинското со-
брание најдоцна до 31 јануари во годината за која 
се врши облогот. 
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Ослободувањата и олеснувањата од претходниот 
став почнуваат да течат од 1 јануари по истекот 
на годината во која се исполнети условите зс. 
ослободување односно олеснување. 

Член 15 
Ако поради елементарни непогоди, растител-

ни болести и штетници или други вонредни на-
стани, кои обврзникот на придонесот не можел да 
ги спречи, приносот на една или повеќе парцели 
е намален, за секоја парцела одделно се намалува 
катастарскиот приход за онолку парцели, за кол-
ку е намален приносот од тие парцели. 

Сушата не се смета како елементарна непогода 
во смисла на претходниот став. 

На обврзникот на придонесот, на кого поради 
причините од став 1 од овој член му се намали 
приносот за повеќе од 250/о од вкупниот катастар-
ски приход ќе се отпише дел од обложениот при-
донес. 

Намалувањето на катастарскиот приход спо -
ред овој член не се врши за земјишта што не биле 
обработени во соодветната година, освен ако него-
вата обработка била оневозможена од елементар-
ни непогоди во таа година. 

Член 16 
Постапката за отпишување на придонесот спо -

ред претходниот член ја покренува, по барање 
од обврзникот, надлежниот орган на општинското 
собрание на чие подрачје се наоѓаат оштетените 
парцели. 

Барањето се поднесува во срок од 5 дена од 
денот на настанувањето на штетата. 

Кога со оштетувањето од елементарни непогоди 
е зафатена поголема површина, постапката се по-
кренува по службена должност. 

Член 17 
Степенот на намалувањето на приносот од 

земјата го утврдува посебна комисија, што ја име-
нува општинското собрание. Во комисијата задол-
жително се именуваат: агроном, работник од ка-
старската служба и работник од органот надле -
жен за обложување на придонес и данок. 

Член 18 
Надлежниот орган на општинското собрание 

врз основа на записникот на комисијата за утвр-
дената штета донесува решение за намалување на 
катастарскиот приход и за отпишување на обло-
жениот придонес врз основа на намалениот ка-
тастарски приход. 

IV ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМО-
СТОЈНО ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ И ДРУГИ 

СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ 

Член 19 
Придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на занаетчиски и други стопански дејности 
(во натамошниот текст: придонес од занаетчиски 
дејности), освен од приходите од дејностите утвр-
дени со Основниот закон, се плаќа и од прихо-
дите остварени со вршење на споредна дејност 
во земјоделството како и од приходите остварени 
со искористување на земјиште за неземјоделски 
цели, доколку со овој закон не е поинаку опре-
делено. 

Член 20 
Се ослободуваат од плаќање на придонес од 

занаетчиски дејности: 
1) приходите од работа што се врши во дома-

ќинството за неговите непосредни потреби; 
2) приходите од продажба на сопствени земјо-

делски производи што се преработуваат на во-
обичаен начин како што се: конзервирање на ово-

шје, производство на вино и ракија, преработка 
на памук, лен, коноп, волна, изработка на колци 
и друго; 

3) приходите од одгледување на пчели и сви-
лени буби, доколку тоа не се врши како единст-
вено занимање; 

4) приходите од одгледување на живина, до-
колку тоа се врши како споредно занимање и не-
претставува организирана живинарска фарма; 

5) приходите од собирање на шумски плодови 
и лековити растенија; 

6) приходите од лов и риболов; и 
7) приходите од работа на „сиц". 

Член 21 
Придонес од занаетчиски и други стопански 

дејности според вистинскиот доход плаќаат сите 
обврзници што вршат занаетчиска и друга сто-
панска де;) ност. 

По исклучок од претходниот став општинското 
собрание може да одлучи за одделни дејности и 
обврзници да се плаќа по друг основ. 

Член 22 
На обврзниците што придонесот го плаќаат спо-

ред вистинскиот доход основицата не може да им 
се утврдува спогодбено. 

На обврзниците што придонесот го плаќаа! 
според паушална основица, основицата утврдена 
со писмена спогодба не може да биде пониска од 
највисокиот годишен личен доход на работник со 
соодветна стручна спрема во работна организации 
определена од општинското собрание. 

Член 23 
Обврзниците што придонесот го плаќаат спо-

ред вистинскиот доход се должни да водат ра-
ботни книги. 

Член 24 
Обврзниците на придонесот од претходниот член 

се должни да водат: 
— книги за прометот; 
— книга за набавка и трошење на материјалот, 
— книга за инвентар; 
— список на запослените лица. 
Книгите и документите задолжително се др-

жат во работните простории на обврзникот и уред-
но се чуваат најмалку 5 години по истекот ни 
годината во која е извршен облогот. 

Републичкиот секретар за финансии ќе го про-
пише начи,нот на водењето на работните книги. 

Член 25 
Обврзниците што се должни да водат работ-

ни книги, во почетокот на водењето на работните 
книги и на крајот на секоја година задолжителна 
ќе извршат попис на резервите од материјали, 
недовршеното производство, готовите производи и 
средствата за работа. 

Надлежниот орган на општинското собрание 
може да присуствува при пописот и сам да из-
врши попис. 

Член 26 
Преглед на работните ,книги на обврзникот на 

придонесот врши надлежниот орган на општин-
ското собрание. 

Доколку при прегледот се утврди разлика по-
меѓу набавната цена и цената според пописот, ут-
врдената разлика се внесува во основицата на 
придонесот. 

Член 27 
Работните книги не се признаваат како основа 

за утврдување основицата на придонесот, ако се 
установи дека воопшто не е извршен попис на 
материјалите и другите трошоци што служат за 
вршење на дејноста или се извршени работи со 
цел да се прикрие 'вистинскиот доход, а нивнат-а 
висина не може да се утврди врз основа на ра-
ботните книги или други веродостојни докази. 
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Според претходниот став ќе се постапи и кога 
приходите искажани во работните книги не се во 
сразмер со обемот на работењето, односно трошо-
ците на работењето, не се во сразмер со остварените 
приходи во однос на другите обврзници или про-
пишаните трошоци за потрошениот материјал и ре-
жијата, а сопственикот на дуќанот веродостојно 
не ја образложил разликата. 

Во случаите од претходните ставови основицата 
за придонесот се утврдува на начинот предвиден 
во член 28 од овој закон. 

Член 28 
Основицата на придонесот на обврзниците што 

не ги водат или неуредно ги водат работните кни-
ги и кои придонесот од занаетчиски дејности го 
плаќаат според вистинскиот приход, се утврдува: 

а) со споредување со обврзник на придонесот 
од соодветната дејност, на кого основицата му е 
утврдена врз основа на работни книги; 

б) врз основа на податоците за остварениот 
промет односно доход, како и врз основа на други 
факти што имаат влијание врз обемот и начинот 
на работењето на обврзникот; 

в) со споредување работењето на обврзникот 
на придонесот, за кого не се прибавени потребни 
податоци, со обврзникот на кого основицата му 
е утврдена врз основа на прибрани податоци; 

г) со споредување на обврзник од иста или 
слична стопанска дејност на кого основицата му 
е утврдена со писмена спогодба. 

Член 29 
Секој приход што се внесува во основицата 

за придонесот како и трошоците што биле по-
требни за остварувањето на тие приходи се ут-
врдува и искажува одделно по извори на при-
ходи. 

Како одделен извор на приходи се подразбира 
секоја стопанска дејност, секое самостојно зани-
мање, секој вид на самостојна лична работа. 

Член 30 
Како нужни трошоци за остварување на вкуп-

ниот приход што се одбиваат од вкупниот при-
ход се сметаат: 

1) вредноста на потрошените суровини; 
2) вредноста на потрошениот помошен и погон-

ски материјал; 
3) бруто-исплатените заработувачки и плати 

на работниците и членовите на домаќинството на 
обврзникот во висина на износот на кој е пресме-
тан придонесот за социјално осигурување; 

4) трошоците за изложување на саеми, излож-
би и ревии; 

5) износот на амортизацијата на машините и 
алатот за годината за која се врши облог на при-
донесот и тоа за машините по стопа од 10%, а за 
алатот по стопа од 20% од нивната вредност; 

6) закупнината за дуќан во туѓа зграда од-
носно закупнината вредност на сопствената згра -
да, која се користи за стопанска дејност во изно-
сот што се смета како основица за плаќање да-
нок на приход од згради; 

7) катастарскиот приход на земјата која непо-
средно служи за стопанска дејност, ако за неа 
се плаќа придонес според овој закон; 

8) износот за огрев и осветление на работните 
простории; 

9) канцелариските трошоци и набавка на струч-
на литература; 

10) данок на промет, царината, таксите и при-
донесите за коморите во врска со соодветната деј-
ност кои се однесуваат на годината за која се врши 
облогот; 

11) трошоците што обврзникот е должен да ги 
направи според одделни прописи, и 

12) други трошоци неопходни за остварување 
на приходот, 

Во пријавата и другите податоци трошоците од 
претходниот став задолжително се искажуваат од-
делно и се документираат. 

Надлежниот орган на општинското собрание 
за облог ја оценува веродостојноста на докумен-
тите и одлучува дали и во кои случаи ќе се при-
знаат ^документираните издатоци. 

V ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМО-
СТОЈНО ВРШЕЊЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ 

УСЛУГИ 

Член 31 
Обврзници на придонес од личен доход од само-

стојно вршење на интелектуални или други несто-
пански услуги (во натамошниот текст: придонес 
од интелектуални услуги) се граѓани кои оствару-
ваат приходи од самостојно вршење на интелек-
туални и други нестопански услуги, ако на нив 
не се плаќа придонес од авторски права, патенти и 
технички унапредувања, како што се: адвокати, ин-
женери, архитекти, геометри, учители по јазици и 
музика, наставници, свештеници, стенографи, дак-
тилографи, стенодактилографи и други вршители 
на интелектуални услуги. 

Член 32 
Утврдувањето на основицата на придонесот од 

интелектуални услуги се врши според вистинскиот 
доход и според мерилата и начинот што важат 
за придонесот од занаетчиски дејности, доколку 
со овој закон не е поинаку определено. 

Адвокатите, инженерите, архитектите и гео-
метрите. без оглед на висината на остварениот вку-
пен приход и личен доход, се должни да водат 
работни книги. 

Адвокатите се должни да ги водат следниве 
книги: книга на приходи и расходи, именик на 
странките, евиденција на пресметките за приме-
ните надоместоци за секоја странка и книга на 
признаници. 

Другите обврзници водат книга на приходи и 
расходи. 

Член 33 
Се ослободуваат од плаќање на придонес од 

интелектуални услуги, приходите на учениците и 
студентите од подучување на други лица додека 
се на редовно школување. 

VI ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД АВТОРСКИ 
ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ 

УНАПРЕДУВАЊА 

Член 34 
Како нужни трошоци за остварување на личен 

доход од авторски права, патенти и технички уна-
предувања (во натамошниот текст: придонес од 
авторски права) се признаваат: 

1) за научни, стручни, литературни, публици-
стички, филмски и11 композиторски творби, како и 
за ликовни творби (вајарски, сликарски, графички 
и творби од областа на применетата уметност) 30% 
од бруто-приходите остварени од првото издавање 
на творбите, од првиот примерок на ликовната 
творба односно од првото изведување и прика-
жување на творбата. 

На авторот му се признаваат како трошоци 
20% од бруто-приходите остварени од второто и 
секое понатамошно издавање на научна, стручна, 
литературна, публицистичка, филмска и компози-
торска творба, од вториот и секој понатамошен при-
мерок на ликовна творба која се смета за ориги-
нал, односно второто и секое понатамошно изве-
дување и прикажување на литературни, филмски 
и композиторски сценски (драма, опера, балет и 
слично) и несценски творби. 

Ако творбата е објавена, како трошоци се 
признаваат 20% од бруто приходот остварен од 
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првото и секое понатамошно прикажување и из-
ведување на творбата. 

Поголеми трошоци, за првиот примерок на ва-
јарска и научна творба можат да се признаат 
само врз основа на уредни документи, кои авторот 
е должен да му ги поднесе на исплатителот при 
примањето на приходите за вајарската и науч-
ната творба. Кон документите обврзникот е дол-
жен да поднесе и потврда од соодветното здру-
жение на ликовните уметници односно научните 
работници на Социјалистичка Република Македо-
нија за тоа дека трошоците биле нужни за оства-
рување на приходите од вајарска односно научна 
творба. 

2). За изведување на уметничката творба (сви-
рење, пеење, рецитирање, театарска и филмска 
глума и слично), за преводи, идејни скици, сни-
мање на филмови и друго, освен за патенти и 
технички унапредувања — 20% од остварениот 
бруто приход. 

Обврзникот е должен на исплатителот да му 
поднесе писмена изјава за признавање на трошо-
ците пред примањето на приходите за второто v 
секое понатамошно издание, вториот и секој по-
натамошен примерок на ликовна творба за вто-
рото и секое натамошно изведување на своите ли-
тературни, композиторски, сценски и несценски 
творби. 

Обврзникот на придонесот за творба од об-
ласта на применетата уметност е должен, пред 
исплатување на приходите, на исплатителот да му 
поднесе потврда дека се во прашање приход,и од 
авторски творби од оваа област. 

Член 35 
Од бруто приходите од ликовни творби (вајар-

ски, сликарски, графички творби од областа на 
применетата уметност), остварени на изложби во 
земјата, одржани надвор од местото на живеењето 
на уметникот, покрај трошоците предвидени во 
член 34 од овој закон, се одбиваат и трошоците 
за превоз на творбите, личните патни трошоци, 
како и трошоците за превоз на творбите за престо-
јот на уметникот во местото на одржувањето на 
изложбата се додека истата трае во висина на 
највисоките дневници утврдени за работниците на 
републичките органи на управата. 

За трошоците на превозот обврзникот е дол-
жен на исплатителот да му поднесе соодветен до-
каз. 

Одредбите од претходните ставови се приме-
нуваат и на бруто приходот што уметниците — 
изведувачи ги остваруваат надвор од местото на 
живеењето, ако патните трошоци и трошоците 
на престојот ги плаќале сами. 

Член 36 
Од бруто приходите остварени од големи и 

мали авторски права, покрај трошоците што се 
признаваат според одредбите на овој закон, се од-
бива и надоместокот за услугите кој авторот го 
плаќа на Југословенската авторска агенција. За-
водот за заштита на мали авторски права, како 
и на специјализираните установи овластени за про-
дажба на уметнички творби (галерии и слично). 

За износот на трошоците од претходниот став 
за приходите од мали и големи авторски права 
обврзникот на придонесот е должен на исплатите-
лот да му поднесе потврда издадена од Југословен-
ската авторска агенција, Заводот за заштита на 
мали авторски права или од специјализираните 
установи од претходниот став. 

Член 37 
Како нужни трошоци за остварување на личен 

доход од патенти и технички унапредувања се 
признаваат: 

1) таксите и трошоците што се плаќаат спо-
ред прописите за заштита на патенти и техничка 

унапредувања, а што се докажува со потврда од 
органот надлежен за заштита на патентот односно 
техничкото унапредување; 

2) трошоците за изработка на нацртот и тех-
ничкиот опис на патентот, односно техничкото уна-
предување, што биле претставени со пријавата за 
заштита на патентот односно техничкото унапре-
дување. Овие трошоци се докажуваат со потврда 
од стручното лице кое го изработило нацртот од-
носно описот: 

3) тршоците за изработка на еден прототип за 
проверување на патентот односно техничкото уна-
предување кое е пријавено или заштитено. 

Член 38 
При поднесувањето на сметката за наплату-

вање на приходите од авторски права односно 
од патенти и технички унапредувања, обврзни-
кот е должен на исплатителот да му поднесе до-
каз за вистинските трошоци. 

Член 39 
На носителите на имотни авторски права (на-

следници, приматели на подарок и други), им се 
признаваат само трошоците предвидени во член 
35 и член 66 од овој закон, ако ги остваруваат при-
ходите преку овластени установи. 

Член 40 
На приходот од авторски права, патенти и тех-

нички унапредувања, отстапен на општествената 
заедница или на општествена организација во ху-
мани, социјални или други цели, не се плаќа при-
донес. 

Член 41 
Ако повеќе лица заеднички остваруваат ли-

чен доход од авторски права, на кој се плаќа 
придонес од авторски права, придонесот се плаќа 
според стопите на доходот на секој обврзник од-
делно. 

VII ПРИДОНЕС ОД ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 
ГРАЃАНИТЕ 

Член 42 
Ако обврзникот на придонес од вкупниот при-

ход на граѓаните остварил личен доход од земјо-
делство заедно со членовите на домаќинството, во 
неговиот вкупен приход влегува сразмерен дел од 
личниот доход од земјоделство што отпаѓа на 
него. 

Под членови на домаќинство, во смисла на прет-
ходниот став, не се сметаат децата под 10-годишна 
возраст и членовите што не учествувале во оства-
рувањето на доходот. 

Член 43 
Личниот доход од творба од која се плаќа при-

донес од авторски права што авторот ја творел 
подолго од една година се дели, по барање на 
обврзникот кој за тоа поднел потребни докази, 
на еднакви делови на онолку години колку го-
дини авторот го творел делото, но не на повеќе од 
пет години. 

Член 44 
На обврзникот што придонесот од личен до-

ход го плаќа во процент од секој одделно оства-
рен бруто приход, од вкупниот приход, му се 
одбиваат4 трошоците што ќе ги докаже, но нај-
многу до 50% од остварениот бруто приход. 

Член 45 
Износот за кој се намалува вкупниот чист при-

ход и стопите на придонесот од вкупниот приход 
на граѓаните се определува со одделен закон. 

Член 46 
Обврзникот на придонес од вкупниот приход 

на граѓаните е должен за остварениот вкупен при-
ход во изминатата година да поднесе пријава до 
надлежниот орган на управата на општината до 
крајот на јануари секоја година. 
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VIII ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ЗГРАДИ 

Член 47 
Зграда во смисла на овој закон е секоја згра-

да што служи за живеење или за друга трајна 
употреба која донесува или може да донесува 
приходи. 

Не се сметаат како приходи од згради при-
ходите од: поточари кои само повремено можат 
да работат, земуници, згради плитари или на нив 
слични примитивни згради од необработен камен, 
шатори, коли за живеење, како и градби од при-
времен карактер, а се користат најмногу до три ме-
сеци. 

Доколку објектите од претходниот став на овој 
член се издаваат под закуп или на користење, 
закупнината односно надоместокот се обложува со 
данок на приход од имот и имотни права. 

Член 48 
Данок на приходи од згради (во натамошниот 

текст данок од згради) се плаќа на приходите 
од сите станбени згради во реонот на градовите и 
населбите од градски карактер. Во другите места 
овој данок се плаќа само ако зградите се изда-
ваат под закуп. 

На приходите од згради, односно делови од 
згради, кои се употребуваат како деловни просто-
рии, се плаќа данок без оглед на тоа каде тие се 
наоѓаат и без оглед дали се издаваат под закуп 
или не. 

Местата кои се сметаат како градови односно 
градски населби во смисла на овој закон, ги опре-
делува Извршниот совет. 

Член 49 
Како приход од згради или делови од згради 

што ги користи сопственикот односно што не се из-
дадени под закуп се зема највисоката станарина 
пропишана за соодветни згради односно делови 
од згради со одлука на општинското собрание во 
смисла на одредбите од Законот за станбените од-
носи. а ако не е донесена таква одлука до износот 
на вообичаената станарина односно закупнина на 
слична зграда односно дел од зграда на подрач-
јето на општината. 

Член 50 
Како станарина односно закупнина во сми-

сла на овој закон се смета и вредноста на обвр-
ските и условите што корисникот односно заку-
пецот е должен да ги врши на сопственикот по 
основа на користењето. 

Издавањето на зграда на користење или под 
закуп, како и висината на станарината односно 
закупнината се докажува со договорот за кори-
стење односно закуп помеѓу сопственикот и ко-
рисникот односно закупецот. 

Член 51 
Во даночната основица не се внесува станари-

ната односно закупнината која не можела да со 
наплати ни по судски пат. 

Ако судската одлука за ненаплативоста на 
закупнината е примена по истекот на срокот за 
поднесување на даночни пријави, пријава за нена-
плативоста на закупнината се поднесува во срок 
од 30 дена од приемот на судската одлука. Ако 
оваа пријава е поднесена благовремено, пред из-
вршувањето на обложувањето, облог на данок на 
неплативата закупнина не се врши, а ако при-
јавата е поднесена благовремено, но по облогот 
на данокот, соодветниот дел на обложениот данок 
се отпишува. 

Пријавата за отпис на данокот поради нена-
плативоста на станарината односно закупнината 
која е поднесена неблаговремено не се зема во 
постапка. 

Член 52 
Освен зградите на кои не се плаќа данок спо-

ред Основниот закон, од данок на згради се осло-
бодуваат и зградите на верските организации ако 
непосредно се употребуваат за вршење на верски 
обреди (цркви, манастири и друго) односно дело-
вите од станбените згради што не се издаваат под 
наем или на бесплатно користење, а служат за 
канцелариски (жупни, парохиски и друго), за сме-
стување на библиотеки, музеи, галерии на слики 
на верските организации, училници, простории за 
дневен престој, ноќевалишта за свештени лица 
и друго. 

Ослободувањето п 0 овој член престанува ако 
зградата, во целост или делумно се издаде под 
закуп односно на користење, или не се употре-
бува за целта поради која била ослободена. 

Престанокот на основите за ослободување спо-
ред овој член обврзникот е должен да го прија-
ви на надлежниот орган на општинското собрание 
во срок од 30 дена од настанувањето на промената. 

Член 53 
Приходите од новоподигнатите станбени згради 

односно станови се ослободуваат од данок на при-
ходи од згради за 25 години. 

Ослободувањето од претходниот став се одне-
сува и на приходите од поправените станбени 
згради односно станови, кои поради елементарни 
непогоди или други настани, независно од вол-
јата на сопственикот, биле оштетени над 50Vo. 

Барањето за ослободување според претходните 
ставови, се поднесува до надлежниот орган на 
управата на општината. 

Ослободувањето од претходните ставови не се 
применува на приходите од деловни простории во 
станбени згради. 

Под деловни простории во смисла на претход-
ниот став се сметаат и станбените простории што 
се користат за вршење на стопанска или друга 
дејност. 

Член 54 
Обврската за плаќање на данок од згради 

почнува од првиот ден на следниот месец по из-
давањето на дозволата за употреба, односно од 
почнувањето на употребата, ако зградата почнува 
да се употребува пред издавањето на дозволата. 

Ако приходите од згради биле ослободени од 
данок од згради, обврската за плаќање почнува од 
првиот ден на следниот месец по престанокот на 
ослободувањето. 

Обврската за плаќање на данок од згради пре-
станува на првиот ден од следниот месец по 
престанокот на употребата на зградата поради оште-
тување, или ако од други причини зградата ста-
нала неупотреблива, или ако настапиле услови 
за даночно ослободување. 

Член 55 
Носителот на станарското право, односно за-

купецот на зградата, е должен во даночната при-
јава на сопственикот со свој потпис да го потврди 
износот на станарината односно закупнината што 
ја плаќа и по барање од надлежниот орган да 
достави податоци за утврдување износот на ста-
нарината односно закупнината. 

Член 56 
При пренос на сопственоста на згради, држав-

ните органи што го потврдуваат преносот се долж-
ни во срок од 15 дена од извршениот пренос да 
го известат за тоа надлежниот орган на општин-
ското собрание и катастарскиот уред на општи-
ната на чие подрачје се наоѓа зградата. 

Член 57 
За сите градежни објекти, што се сметаат како 

згради во смисла на овој закон, надлежниот орган 
на општинското собрание води посебен катастар 
за згради. 
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IX ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И 
ИМОТНИ ПРАВА 

Член 58 
Предмети од поголема и потрајна вредност, во 

смисла на член 100 од Основниот закон, се сме-
таат: згради, земјишта, машини на механички по-
гон, моторни возила, како и други предмети чија 
пазарна вредност е поголема од 10.000 динари. 

Член 59 
Општинското собрание може да определи на 

приходите од издавање под закуп или пазакуп 
на наместени соби односно станови да се плаќа 
данок во паушален износ и да го утврди тој износ. 

X ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК 

Член 60 
Ако наследникот се откаже од наследство и 

не определи лице во чија корист се откажува, 
данокот на наследството го плаќа лицето на кого 
му припаднало наследството. 

Ако наследникот го отстапил наследството во 
корист на определеното лице кое би дошло до 
наследство и во случај наследникот да не го 
отстапил во негова корист, данокот на наследство 
и подарок го плаќа лицето во чија сопственост 
преминува наследниот имот. 

АКО наследникот го отстапи наследството на 
определено лице кое не би дошло до наследството 
во случај наследникот да не го отстапил во не-
гова корист, тогаш наследникот, кој го отстапил 
наследството, плаќа данок на наследство, а ли-
цето во чија корист е отстапено наследството плаќа 
данок на подарок. 

Член 61 
Како вредност на плодоуживање^ на која се 

врши облог со овој данок се зема катастарскиот 
приход односно даночната основица на данокот 
на приход од згради и тоа: 

а) збирот на годишните вредности на плодо-
уживањето, за сето време на плодоуживањето, ако 
правото на плодоуживање е ограничено (опреде-
лено) ; 

б) дваесеткатниот збир на годишните вредности 
на плодоуживање^, ако правото на плодоужива-
њето е доживотно, а плодоуживателот е помлад 
Од 22 години; 

в) за секои две следни години старост, на пло-
доуживателот постар од 22 години, збирот на вред-
носта на плодоуживање^ од точката Б) на ОВОЈ 
член му се намалува за едногодишен износ на 
вредноста на плодоуживање^, со тоа што за преку 
60 Години старост вредноста на плодоуживање^ 
се утврдува во висина на едногодишниот износ 
на плодоуживањето. 

Како вредност на едно подиганото плодоуживање 
се зема вредноста на плодоуживањето во годи-
ната во која настапила обврска за плаќање на 
овој данок. 

Член 62 
Плодоуживателот на недвижности, кој во однос 

на оставителот односно давателот на плодоужи-
вањето се наоѓа во прв наследен ред, не плаќа 
данок на наследство и подарок. 

Член 63 
Даночната основица на данокот на наследство 

ја утврдува органот надлежен за облог на да-
нок врз основа вредноста на наследството кое 
подлежи на данок, утврдена во постапката за ут-
врдување на оставината, земајќи ги предвид: сраз-
мерниот дел од долговите, трошоците и вредноста 
на легатот кој отпаѓа на наследните имоти, 

XI ДАНОК НА ОРУДИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ВО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, НА ХИБРИДНА ЛОЗА, НА 
ТОВАРНИ ДРУМСКИ МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ 

ВОЗИЛА И НА КОМБИ ВОЗИЛА 

Член 64 
Данок за орудија за производство во земјо-

делството, на хибридна лоза и на товарни друм-
ски моторни и приклучни возила и на комби во-
зила се плаќа: на товарни друмски моторни и 
приклучни возила, комби возила, трактори, трак-
торски приколки, тракторски приклучни орудија 
(сеалки, косачки, самоврзувачки и сл.), вршалки 
на машински погон, орудија за растурање на ве-
штачко ѓубре со механичка влеча или механички 
погон и на хибридна лоза. 

Данокот според претходниот став се плаќа на 
возилата, орудијата и хибридната лоза што биле 
во сопственост односно во владеење на обврзни-
кот на први јануари во годината во која се врши 
облогот на овој данок, без оглед дали тие се упо-
требуваат или не. 

Член 65 
Данокот на товарни друмски моторни и при-

клучни возила, комби возила, орудија за произ-
водство во земјоделството на хибридна лоза се 
плаќа во годишен износ според видот, носивоста 
или капацитетот на возилото и орудието односно 
на чокот на лоза. 

Данокот на орудија за производство во земјо-
делството и на хибридна лоза се обложува врз 
основа на пописот на орудијата, што се врши во 
текот на месец јануари во годината за која се врши 
обложувањето. 

Даночниот обврзник е должен орудијата што 
ќе ги набави во текот на годината да ги пријави 
на надлежниот орган на општинското собрание во 
срок од 15 дена по набавувањето. 

Член 66 
Годишниот паушален износ на општинскиот 

данок на товарни друмски моторни и приклучни 
возила, не може да биде помал од тон на носивост 
и тоа: 

Тони По тон на носивост 
(динари) 

до 1 500 
од 1 до 2 600 
од 2 до 3 700 
од 3 до 4 800 
над 4 900 

При определувањето на носивоста на моторното 
возило, се додава и носивоста на приклучното во-
зило 

Член 67 
Ако сопственикот во текот на годината ги оттуѓи 

предметите за кои платил данок, новиот сопстве-
ник не плаќа данок за годината во која предметите 
ги набавил. 

Ако се набават нови предмети во второто по-
лугодие сопственикот плаќа половина од годиш-
ниот износ на данокот. 

XII ДАНОК НА ПРИХОД ОСТВАРЕН СО 
УПОТРЕБА НА ДОПОЛНИТЕЛНА 

РАБОТА ОД ДРУГИ ЛИДА 

Член 68 
Како приход остварен со употреба на допол-

нителна работа од други лица надвор од земјодел-
ската дејност се смета 20% од исплатените бруто 
плати на секој работник. 
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Член 69 

За користењето на туѓа работна сила во зем-
јоделство данокот се плаќа за секој запослен ра-
ботник во годишен паушален износ што го опре-
делува општинското собрание. 

Член 70 
Од плаќање на данок на туѓа работна сила, 

покрај лицата ослободени според Основниот закон, 
се ослободуваат и: 

— обврзниците кои во текот на годината ко-
ристеле дополнителна работа на други лица нај-
многу 52 дена; 

— малолетни деца и деца на редовно школу-
вање кои немаат други членови на домаќинството 
способни за работа; 

— машките лица над 60 и женските над 55 
години старост ако во текот на годината кори-
стеле еден работник; и 

— воени и мирновремени инвалиди и инва-
лиди -на трудот со преку 50% неспособност, што 
се утврдува со уверение на здравствена установа, 
ако во текот на годината за која се врши облог 
на придонесот користат еден работник. 

XIII МЕСТЕН САМОПРИДОНЕС 

Член 71 
Местен самопридонес (самопридонес) може да 

се воведе за подрачје на месна заедница. 
За подрачјата за кои не постојат месни заед-

ници самопридонес може да се воведе за одделни 
населени места или делови од населени места. 

Општината може да воведува самопридонес за 
изградба на комунални, образовни, културни, здрав-
ствени и социјални објекти за целата општина или 
за подрачје на повеќе месни заедници, ако објек-
тот за КОЈ се воведува самопридонесот е од непо-
среден интерес на граѓаните од тоа подрачје. 

Член 72 
Самопридонес се воведува ако за тоа се из-

јаснат повеќе од половината од граѓаните запи-
шани во избирачките списоци на подрачјето на 
кое се воведува самопридонесот. 

За воведување на самопридонес граѓаните се 
изјаснуваат на собири на избирачи или преку ре-
ферендум. 

Актот за изјаснување на граѓаните за вове-
дување на самопридонесот го донесува месната за-
едница односно општинското собрание. Овој акт 
ги содржи елементите од член 74 од овој закон. 

Член 73 
При воведувањето на самопридонесот граѓа-

ните се изјаснуваат за: 
1) објектот за кој се воведува самопридонесот; 
2) времето за кое се воведува самопридонесот; 
3) вкупниот износ на самопридонесот и распо-

редот по години, кога се воведува за повеќе го-
дини; 

4) видот и висината на самопридонесот; 
5) ослободувањата од самопридонесот; 
6) срокот и начинот на извршувањето на об-

врските; 
7) органот што ќе се грижи за извршувањето 

на самопридонесот; 
8) траењето на обврската во лична работа на 

граѓаните од член 82 од овој закон. 

Член 74 
Граѓаните се изјаснуваат за воведување на са-

мопридонес во целина со: „за" или „против". 
На референдум граѓаните се изјаснуваат со 

ливчиња по пат на тајно гласање а на собирите 
на избирачи јавно со поименично гласање. 

Член 75 
Референдумот го распишува месната заедница 

односно општинското собрание. 
Референдумот може да се одржи најрано пет-

наесетиот ден од денот на неговото распишување. 
Референдумот го спроведува и резултатите ги 

утврдува комисија што ја именува месната заед-
ница односно општинското собрание. 

Член 76 
За свикувањето и начинот на работа на соби-

рите на избирачи се применуваат одредбите од 
статутот на општината, доколку со овој закон не 
е поинаку уредено. 

Член 77 
Собир на избирачи свикува месната заедница 

кога таа го воведува самопридонесот. 

Член 78 
Резултатот на изјаснувањето на граѓаните на 

собирот на избирачи му го соопштува на собирот 
и записнички го констатира претседателството на 
собирот. 

Член 79 
Врз основа на изјаснувањето на граѓаните за 

воведување на самопридонес, месната заедница од-
носно општинското собрание издава акт за него-
вото воведување. 

Актот од претходниот став ги содржи елемен-
тите од изјаснувањето на граѓаните (член 73). 

Член 80 
Самопридонесот се воведува за една година, до-

колку граѓаните не се изјаснат поинаку. 

Член 81 
Обврзници на самопридонесот во пари се гра-

ѓаните што се задолжуваат со придонес од личен 
доход односно данок, како и пензионираните лица. 

Основицата за утврдување обврската на са-
мопридонесот во пари ја сочинуваат основиците 
за придонесите и даноците односно за пензиони-
раните лица износот на пензијата, освен придоне-
сите од вкупниот приход на граѓаните, данок на 
наследство и подароци, данокот на орудијата за 
производство во земјоделството и на хибридната 
лоза. 

На обврзниците што плаќаат придонеси и да-
ноци во паушален годишен износ, самопридонесот 
може да им се определи во паушален износ. 

Член 82 
Обврзник на самопридонеси во материјали, од-

носно вршење на услуги со превозни средства е 
секое лице кое располага со материјали односно 
превозни средства, а обврзник на самопридонеси 
во лична работа е секое лице што е способно за 
работа. 

Висината на самопридонесот од претходниот 
став, изразена во пари, не може да го надмине 
износот на самопридонесот што би се постигнал 
со неговото пресметување од основицата за при-
донесите и даноците согласно став 2 од член 81 од 
овој закон. 

Траењето на обврската во лична работа за 
лицата на кои не може да се примени прет-
ходниот став може да изнесува најмногу 10 дена. 

Член 83 

По барање од обврзникот обврската во пари 
може да се замени во целост или делумно со об-
врска во лична работа, давање на материјали, 
превозни средства и обратно. 

Член 84 
Обврзници на самопридонесот во лична ра-

бота се сите граѓани способни за работа постари 
од 18 години, освен: 
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1) жените постари од 50 години и мажите 
постари од 55 години; 

2) жените за време на бременоста и мајките 
со деца до тригодишна возраст; 

3) лицата што се неспособни за работа пора-
ди болест; 

4) учениците и студентите додека се на ре-
довно школување и граѓаните што се наоѓаат на 
отслужување на воениот срок или на воена вежба. 

Член 85 
Надлежниот, орган на општинското собрание 

врши обложување и наплата на самопридонесот 
сходно со прописите за придонесите и даноците. 

Облогот на самопридонесот им се соопштува на 
обврзниците со истакнување на јавен увид во 
траење од десет дена. Истакнувањето се врши 
најмалку петнаесет дена пред почетокот на извр-
шувањето на обврската на самопридонесот. 

Член 86 
Паричните средства остварени од самопридо-

несот се трошат според одделна претсметка што 
ја донесува месната заедница односно општин-
ското собрание. 

По завршувањето на објектот, за кој е воведен 
самопридонесот, се составува завршна сметка што 
им се поднесува на собирите на избирачи. 

Член 87 
Обврската на самопридонесот што обврзникот 

не ќе ја изврши во определениот срок, се извр-
шува со присилна наплата, според прописите за 
присилна наплата на придонесите и даноците. 

XIV ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА НА 
ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ 

1. Давање на податоци 

Член 88 
Надлежниот орган на општинското собрание е 

должен да води евиденција на обврзниците на при-
донесот од личен доход од занаетчиски дејности, 
интелектуални услуги и на обврзниците на данокот 
од згради. 

Член 89 
Органот на општинското собрание, надлежен за 

катастар ќе му достави на органот надлежен за 
облог на придонесот список на земјоделските до-
маќинства со пресметан катастарски приход по ка-
тастарски општини според местото на живеењето 
на обврзниците најдоцна до 15 февруари во годи-
ната за која се врши облогот на придонесот. 

Списокот од претходниот став ги содржи про-
мените што настанале во годината што и претходи 
на годината за која се врши облогот. 

Списокот од претходните ставови се предава 
записнички. 

Член 90 
Надлежниот орган на општинското собрание мо-

же да ги повика граѓаните, на кои обврзникот на 
придонесот и данокот им испорачал стока или из-
вршил услуги, односно кои нему му испорачале сто-
ка или извршиле услуга, да дадат податоци за ис-
пораките и услугите што се во врска со облогот 
на придонесот и данокот. 

Член 91 
За правилно утврдување на доходот и облогот 

на придонес и данок, надлежниот орган на оп-
штинското собрание е должен во текот на целата 
година да прибира податоци за утврдување на 
основицата на придонесот и данокот. 

Сите обврзници на придонес и даноци и прав-
ни лица се должни, по барање на надлежниот орган 
на општинското собрание да ги дадат нужните по-
датоци и да допуштат увид во своите работни 
книги, евиденциите, сметките и другите документи 
како и во работните простории за утврдување на 
приходите на обврзникот. 

2. Облог на придонесите и даноците 

Член 92 
Обложувањето на придонес и данок се врши 

на тој начин што на утврдената основица се при-
менуваат пропишаните стопи за придонесот од-
носно данокот. 

Член 93 
Надлежниот орган на општинското собрание е 

должен за секој обврзник, на кого основицата на 
придонесот се утврдува според вистинскиот доход, 
да го утврди вкупниот приход и трошоците што 
биле потребни за постигнување на тој приход. 

3. О л е с н у в а њ е 

Член 94 
При облогот со придонес од личен доход од зем-

јоделство се признаваат следните олеснувања во 
вид на намалување на обложниот придонес и тоа: 

1. на обврзниците чиј приход по член на до-
маќинството не преминува 400 динари годишно, а 
кои издржуваат малолетни деца или деца на ре-
довно школување до навршената 25 годишна воз-
раст ако не примаат стипендија, или возрасни чле-
нови неспособни за работа — 5% за секое дете и 
неспособен за работа со тоа што вкупното нама-
лување не може да премине 50% од обложениот 
придонес односно данок. Намалувањето на придо-
несот односно данокот, не се признава за малолетни 
деца за кои се прима детски додаток. 

2. На обврзниците чиј приход по член на до-
маќинството не преминува 500 динари годишно, а 
кои немаат членови способни за работа, по 20% 
за секој член неспособен за работа со тоа што 
вкупното намалување на придонесот односно дано-
кот не може да премине 60%. 

Како приход во смисла на точка 1 и 2 од прет-
ходниот став на овој член се сметаат приходи што 
подлежат на плаќање придонес и данок. 

Ако во едно домаќинство има повеќе обврз-
ници правото на олеснување на придонес односно 
данок се определува според збирот на основиците, 
а износот на олеснувањата според збирот на при-
донесот односно данокот на сите обврзници на тоа 
домаќинство. 

Член 95 
Во смисла на овој закон како малолетни деца 

се сметаат децата до 15 годишна возраст, а како 
возрасни лица неспособни за работа се сметаат 
воените инвалиди од војната и инвалидите на тру-
дот со преку 50% неспособност, лица со телесни 
мани и недостатоци чија работна способност е на-
малена за преку 50%, слепите, мажите со навр-
шени 60 години односно жените со навршени 55 
години и болните лица кои во текот на целата го-
дина претежно биле неспособни за работа. 

Член 96 
На обврзниците на придонесите и даноците ќе 

им се отпише обложениот придонес односно данок 
за тековната година, ако примаат постојана соци-
јална помош од општествено-политичката заедница. 

Член 97 
На обврзниците на кои облогот на придонесот 

од занаетчиската дејност се врши по годишна ос-
новица им се намалува придонесот по 10% за секој 
втор и натаму ученик во стопанството, а најмалку 
до 50% од обложениот придонес. 

Намалувањето од претходниот став се врши ако 
ученикот поминал на работа повеќе од 200 работни 
дена во годината за која се врши облогот на при-
донесот. 

Член 98 
Износот на инвалидските принадлежности и 

детскиот додаток што обврзникот како воен инва-
лид или инвалид на трудот би ги примал кога не 
би вршел стопанска дејност, ќе се одбијат од чис-
тиот приход што тој го остварува со својата работа 
и остатокот ќе се обложи со соодветен придонес. 
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,Член 99 
Барањето за признавање на олеснувањата по 

членот 94 и 95 од овој закон се поднесува до над-
лежниот орган на општинското собрание до крајот 
на месец јануари во годината во која се врши 
облогот со придонес. 

Кон барањето се приложуваат докази за ис-
полнувањето на условите за признавање на олесну-
вањето (извод од книгите на родените за неспособ-
ност за работа и друго). 

4. Редовна наплата на придонесите и даноците 
Член 100 

Придонесите освен придонесот од одбивањето 
и придонесот од вкупниот приход од граѓаните 
како и даноците, стасуваат за плаќање секој прв 
ден во тримесечјето, доколку со овој закон не е 
поинаку определено. 

Стасаните износи на придонесот и данокот од-
носно аконтацијата на придонесот и данокот се пла-
ќаат во еднакви рати: за I тримесечје до 15 фев-
руари, за П тримесечје до 15 мај, за Ш тримесечје 
до 15 август и за IV тримесечје до 15 ноември. 

Член 101 
На нов обврзник на придонесот од занаетчиски 

дејности и од интелектуални услуги, за кои придо-
несот се утврдува според вистинскиот доход, над-
лежниот орган на општинското собрание ја опре-
делува височината на аконтацијата за првата го-
дина во висина на аконтацијата на обврзникот од 
иста или слична дејност за таа година. 

Доколку аконтацијата на новиот обврзник не 
може да се утврди според претходниот став, таа ќе 
се определи врз основа на тримесечниот промет од 
неговото работење. 

Член 102 
Обврската за плаќање на придонесот од занает-

чиска и друга стопанска дејност и од вршење на 
интелектуални услуги почнува од првиот ден на 
следниот месец во кој обврзникот почнал со деј-
носта, а престанува на крајот од месецот во кој 
престанало вршењето на дејноста. 

Ако обврзникот на придонесот од претходниот 
став престане со вршењето на дејноста во теков-
ната година за која е извршен облогот на придо-
несот, ќе се отпише сразмерен дел од годишниот 
износ на придонесот кој одговара на времето во 
кое не се врши дејноста. 

Член 103 
Придонесот односно данокот во годишен пау-

шален износ се плаќа во две полугодија и тоа за 
првото полугодие до 15 февруари, а за второто по-
лугодие до 15 јули во годината во која се оства-
руваат приходите од самостојно вршење на занает-
чиска и друга стопанска дејност без постојано ра-
ботно место. 

Обврзниците што ќе почнат со работа по сро-
ковите од претходниот став, придонес односно да-
нок плаќаат со започнувањето на дејноста и тоа 
од првиот ден на следниот месец по почнувањето 
на дејноста. 

Член 104 
По исклучок од член 101 од овој закон, да-

нокот на приход од имоти и имотни права на 
приход остварен со продажба на предмети се плаќа 
во срок од 30 дена од денот на приемот на ре-
шението за облог со данок. 

Доколку се пропише паушално плаќање на да-
нокот на приход од издавање под закуп или паза-
куп на наместени соби или станови, сходно член 
64 од овој закон, данокот се плаќа во сроковите 
предвидени со член 103 од овој закон. 

Член 105 
Даночната обврска за данок на приход од имот 

и имотни права, за остварени приходи од про-
дажба на предмети настанува во моментот на склу-
чувањето на договорот за купопродажба. 

Даночниот обврзник е должен, во срок од 8 
дена од денот на склучувањето на договорот за 
купопродажба, да го пријави приходот од продаж-
бата на предметите на надлежниот орган на оп-
штинското собрание, надлежен за местото на жи-
веењето, и да го плати обложениот данок во срок 
од 15 дена од денот на кој му е врачено решението 
за извршениот облог. 

Член 106 
Даночната обврска за данок на приход од имот 

и имотни права за остварени приходи од закуп 
на предмети и од имотни права над предметите, 
настанува со денот на остварувањето на приходите 
и трае до моментот кога овие приходи престану-
ваат. 

Даночниот обврзник е должен во срок од 15 
дена да го пријави остварувањето односно преста-
нокот на приходите на органот на општинското со-
брание, надлежен во местото на живеење. 

Член 107 
Обврската за плаќање на данок на наследство 

и подарок се извршува во срок од 60 дена од 
денот кога првостепеното решение за облог со да-
нок станало правосилно. 

Член 108 
Наплатувањето на придонесот и данокот го вр-

ши надлежниот орган на општинското собрание, 
кај кого се води задолжението на обврзникот на 
придонесот и данокот, освен на придонесите пред-
видени со член 150 став 1 од Основниот закон. 

По барање од обврзникот во оправдани случаи, 
надлежниот орган на општинското собрание може 
да му одобри почек на плаќањето на стасаниот при-
донес односно данок или плаќање во повеќе рати. 

Одобрениот почек не го ослободува обврзникот 
од плаќање на камата за ненавременото уплатува-
ње на придонесот односно данокот. 

Органот што го одобрува почетокот може об-
врзникот да го ослободи од плаќање на камата. 

Наплатата на придонесот и даноците се врши 
со чековни уплатници. 

Републичкиот секретар за финансии ќе го про-
пише начинот на плаќањето на обврските со че-
ковни уплатници. 

Член 109 
Придонесите и даноците се плаќаат во пари. 
По исклучок надлежниот орган на општинското 

собрание може од граѓаните и граѓанско-правните 
лица да прима земја во општествена сопственост за 
отплатување на стасаниот придонес и данок, под 
услов цената на понудената земја да не биде по-
висока од цената утврдена според Законот за екс-
пропријација. 

Ако цената на отстапената земја е повисока од 
износот на придонесот и данокот, општинското со-
брание може да одлучи да се прими понудената 
земја, а разликата да се исплати од средствата на 
општината односно од стопанската организација, 
ако тоа обврзникот го бара. 

Член 110 
Пренесувањето на обврската за плаќање на 

придонесите односно даноците со договор за друго 
лице, не ги обврзува државните органи во обложу-
вањето и наплатата на придонесите односно дано-
ците. Лицето што примило обврска на себе со до-
говор солидарно одговара со обврзникот за напла- ' 
тата на придонесите и даноците. 

Член 111 
Државните органи и установи, стопанските ор-

ганизации и општествените организации и лицата 
што извршиле наплата на придонесите и даноците 
при исплатата на сметките на обврзниците, се дол-
жни наплатениот придонес односно данок да го 
уплатат на определената сметка на приходите во 
срок од седум дена од денот на наплатата на при-
донесот односно данокот. 
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5. Принудна наплата и ненаплативост на 
придонесите и даноците 

Член 112 
Постапката за принудна наплата на движен 

имот ја спроведува надлежниот орган на општин-
ското собрание, кај кого се води долгот на обврз-
никот. Ако принудната наплата треба да се извр-
ши од предмет кој се наоѓа на подрачје на друга 
општина, постапката ја води по барање од органот 
кај кого се води облогот на обврзникот, надлеж-
ниот орган на собранието на таа општина. 

Принудната наплата од побарувањата на долж-
никот ја спроведува надлежниот орган на општин-
ското собрание кај кого се води долгот на обврз-
никот. 

а) О п о м е н а 

Член 113 

За плаќање на стасаниот придонес односно да-
нок обврзникот писмено се опоменува. 

Опомената содржи налог за обврзникот да ја 
исплати обврската во срок од осум дена од доста-
вувањето на опомената, со напомена дека наплату-
вањето ќе биде принудно извршено, ако тоа не го 
стори во срокот. 

Опомената содржи: презиме и име на обврз-
никот, местото на живеењето односно седиштето на 
обврзникот, видот и висината на долгот, каматата 
и трошоците на извршувањето. 

6) Решение за определување на принудна наплата 

Член 114 
Ако обврзникот не за изврши обврската ни по 

опомената, се пристапува кон принудна наплата. 
Принудната наплата се врши врз основа на ре-

шението од надлежниот орган на општинското со-
брание кај кого се води задолжението. 

Член 115 
Решението за принудна наплата содржи: 
а) презиме и име и место на живеењето односно 

седиштето на обврзникот; 
б) констатација дека опомената му е врачена 

на обврзникот со назначување датата на врачу-
вањето; 

в) основа и висина на долгот и износ на кама-
тата и трошоците; и 

г) упатството за правен лек. 

Член 116 
Во постапката за принудна наплата може да 

се изјави жалба и против поединечните дејства. 
Жалбата против решението за принудна напла-

та, како и против поединечните дејства во постап-
ката за принудна наплата (против попишувањето, 
проценката и продажбата на предметите) може да 
се изјави во срок од петнаесет дена од доставу-
вање! о на решението односно од извршувањето на 
поединечните дејствија. 

Во жалбата обврзникот не може да истакнува 
околности што можел да ги изнесе во постапката 
за обложување. 

в) Извршување на принудна наплата 

Член 117 
Предмет на принудна наплата за придонес и 

данок не може да биде: 
1) облеката, обувките, постелината, садовите и 

шпоретот што му се неопходно потребни на обврз-
никот и на членовите на неговото домаќинство; 

2) креветите односно леглата како и најпотреб-
ниот мебел на обврзникот и членовите на неговото 
домаќинство; 

3) научните книги и средства што му се неоп-
ходно потребни на обврзникот и на членовите на 
неговото домаќинство; 

4) храната и огревот за четири месеци за об-
врзникот и членовите на неговото домаќинство; 

5) побарувањата по основ на осигурување; 
6) примањата по основ на инвалиднина и дет-

ски додаток; 
7) две третини од нето личниот доход и пензи-

јата; 
8) имотот на малолетниците во обемот кој обез-

бедува приходи нужни за нивното издржување; 
9 онерозните примања (дневници, патни трошо-

ци и слично); 
10) стипендиите; 
11) надоместок за работа на осудените лица во 

казнено-поправните установи; 
12) примањата на војниците; 
13) примањата по основа на законското издр-

жување; 
14) најнужниот алат и една машина за вршење 

на стопанска дејност на обврзникот; 
15) еден чифт запрежен добиток, пет овци, или 

една крава односно биволица на земјоделците; 
16) земЈа со катастарски приход до 400 динари 

по домаќинство ако земјоделската дејност е исклу-
чиво занимање на обврзникот; 

17) штедните влогови. 
Предметите под точките 3, 14, 15 и 16 од прет-

ходниот став можат да бидат предмет на принудна 
наплата во смисла на член 31 од Основниот закон. 

Член 118 
Попишувањето и продажбата на движностите 

ги врши извршител или друг службеник на оп-
штинското собрание (во натамошниот текст извр-
шител). 

Извршителот мора да има овластување за спро-
ведувањето на пописот односно продажбата. 

Член 119 
Извршителот може да отвори затворени прос-

тории и предмети и да изврши претрес во нив ако 
е тоа потребно за извршувањето на присилната 
наплата во случај кога обврзникот или полнолетен 
член на неговото домаќинство одбие да ги отвори. 

Ако постои основано сомневање дека движни 
предмети што не се изземени од попис се скриени 
кај обврзникот или каЈ друго лице, извршителот 
ќе ги покани да ги предадат. На обврзникот што 
не ќе постапи според поканата може да се изврши 
личен претрес. 

Претрес на женски лица може да изврши са-
мо полнолетно женско лице, во прв ред работник 
на општината, а ако такви нема претресот ќе го 
изврши и секое друго женско лице што ќе го 
повика извршителот. 

Дејствата од претходните ставови можат да се 
преземат само врз основа на посебно решение што 
претходно го донесува надлежниот орган на оп-
штинското собрание и во присуство на двајца 
полнолетни сведоци. 

Ако се постапи според претходните ставови, тоа 
ќе се констатира во записникот за попис. 

Член 120 
По барање од извршителот народната милиција 

е должна да укаже помош во извршувањето на 
прииудната наплата. 

Случајот од претходниот став се констатира во 
записник. 

Член 121 
Попишување е продажба на предметите како и 

други дејства во постапката на принудната наплата 
не можат да се вршат ноќе, во недела и во денови 
на државни празници. 

г) Попишување на движен имот 

Член 122 
Пред предавањето на решението на обврзникот 

за определување на принудна наплата и пред при-
стапувањето кон попишување, извршителот е дол-
жен да го повика обврзникот да го плати долж-
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ниот износ, каматата и износот на дотогашните тро-
шоци. Ако обврзникот тоа не го стори ќе се при-
стапи кон попишување на неговиот движен имот. 

Член 123 
Попишување на движни предмети се врши во 

присуство на обврзникот односно старешината на 
домаќинството или некој од полнолетните членови 
на домаќинството и еден сведок, а ако обврзникот 
е правно лице тогаш пописот се врши во присус-
тво на неговиот застапник и еден сведок. Ако нема 
претставник на обврзникот пописот се врши во при-
суство на двајца сведоци што ќе ги повика извр-
шителот а кое се констатира во записникот. 

Член 124 
Истовремено со попишувањето се врши и про-

ценка на попишаните движни предмети. 
Проценката, по правило, ја врши извршителот. 

Тој може, во посложени случаи, да повика и друг 
проценител. По барање од обврзникот извршителот 
е должен да повика проценувач, но не е должен 
да го прифати лицето што го предлага обврзникот. 

Член 125 
Ако трето лице истакне свое право над попи-

шаните движни предмети или ако обврзникот из-
јави дека над попишаните движни предмети има 
право трето лице, тоа ќе се констатира во записни-
кот за попис. 

Член 126 

Ако пописот не е извршен во присуство на 
обврзникот односно неговиот застапник, во смисла 
на овој ";акон, на вратата од станот односно делов-
ната просторија на обврзникот извршителот ќе 
залепи известие за извршениот попис со назначу-
вање на местото каде обврзникот може да го види 
записникот. Ова ќе се внесе во записникот. 

Член 127 
'Записникот за извршениот попис го потпишува 

извршителот, обврзникот односно неговиот застап-
ник, присутните сведоци, а тоа се проценителот и 
припадникот на Народната милиција, ако биле при-
сутни. 

Неписмените лица што учествуваат во извршу-
вањето наместо потпис ставаат отисок од „ десниот 
палец. На овие лица записникот ќе им се прочита 
и објасни. Ова ќе се внесе во записникот. 

Ако обврзникот односно неговиот застапник од-
бие да го потпише записникот, извршителот тоа ќе 
го констатира во записникот. 

Член 128 
Кога попишаните движни предмети се преда-

дени на чување на друго лице, а не на обврзникот, 
тоа лице приемот ќе го потврди на записникот за 
попис, а ако се оставени на чување на обврзникот 
тоа ќе се констатира во записникот. 

Ако е спроведен дополнителен попис поради 
тоа што обврзникот порано попишаните движни 
предмети ги продал, дополнително попишаните 
движни предмети се предаваат на чување на ли-
цето определено за тоа или на општинското со-
брание. 

Готовите пари се даваат за отплатување на 
долгот, а хартиите од вредноста и драгоценостите 
се одземаат од обврзникот и се предаваат на чу-
вање на општинското собрание, банката или ште-
дилницата, а на обврзникот му се издава потврда 
за одземањето на тие предмети. 

На чуварот му припаѓа надоместок за трошо-
ците во врска со чувањето на предадените предме-
ти во вистинските трошоци (за пренесување до 
местото на чувањето, исхрана на добитокот и друго), 
и награда за чувањето во висина што ја определува 
надлежниот орган на општинското собрание. Награ-
дата за чување не може да изнесува повеќе од 
2% месечно од проценетата вредност на попиша-
ниот добиток, ниту повеќе од 1% од проценетата 
вредност на попишаните други предмети, 

Член 129 
АКО движните предмети на обврзникот се по-

пишани порано поради административна или суд-
ска наплата, повторен попис на тие движни пред-
мети се спроведува со ставање на забелешка на 
првиот записник за попис за тоа, кога поранеш-
ниот попис е извршен од страна на судот, по барање 
од надлежниот орган на општинското собрание. 
Судот во својот записник за попис ќе внесе за-
белешка за повторниот попис. 

За повторниот попис се известува обврзникот. 

Член 130 
Кога должникот изјави дека на одделни попи-

шани предмети трето лице има некое право, извр-
шителот е должен за попишувањето на тие пред-
мети да го извести третото лице и да го упати 
дека во срок од осум дена од денот на известува-
њето може да поднесе тужба (излучна тужба) до 
судот на докажување дека тој има определено пра-
во на попишаните предмети. Ако тоа лице во ис-
тиот срок не поднесе доказ дека поднел тужба, 
постапката за присилно наплатување на попиша-
ните предмети ќе продолжи како да немало 
приговор. 

Кога лицето од претходниот став било присутно 
на пописот, писменото известување се заменува со 
усно известување и се констатира во записникот. 

Со поднесувањето на доказ за поднесена тужба 
се одлага продажбата на попишаните предмети на кои 
се однесува тужбата до окончувањето на спорот. 
Во оправдани случаи, надлежниот орган може да 
ја одложи продажбата на попишаните предмети и 
кога тужбата е поднесена по истекот на срокот од 
претходниот став, но не повеќе од пет дена. 

Кога предметите подложни на попишување, 
се продадат пред истекот на срокот од осум дена и 
поради тоа третото лице биде оштетено, има право 
на надоместување на претрпената штета. 

Член 131 
Ако обврзникот запленетите предмети ги отту-

ѓи, уништи или оштети, надлежниот орган е должен 
да поднесе кривична пријава, а за наплатувањето 
на долгот ќе се изврши нов попис без одделно ре-
шение. 

Трошоците околу кривичната пријава и новото 
попишување ги поднесува обврзникот. 

д) П р о д а ж б а 

Член 132 
Пред пристапувањето кон продажбата на по-

пишаните движни предмети извршителот е дол-
жен да го повика обврзникот да ги плати долж-
ните износи, каматите и износите на дотогашните 
трошоци. Ако обврзникот тоа не го стори, ќе се 
пристапи кон продажба на попишаните предмети. 

Член 133 
Важноста на пописот престанува ако принуда -

та продажба не се изврши во срок од три месеци 
од денот на пописот односно од денот на соопшту-
вањето на решението по жалбата односно доста-
вувањето на правосилната пресуда. 

Член 134 
Принудната продажба, по правило, ќе се врши 

со јавно наддавање. 
Со попишаните движни предмети, чиј промет 

не е слободен (злато, девизи и друго), се постапува 
според прописите за промет на тие предмети. 

Член 135 
Обврзникот може по претходно писмено овлас^ 

тување од надлежниот орган, да ги продаде попи-
шаните предмети ако примените пари ги даде за 
отплатување на долгот, каматите и трошоците, 
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Член 136 
Јавното наддавање се закажува со оглас. 
Огласот за јавно наддавање содржи: 
а) презиме, име и адреса на обврзникот; 
б) износот на долгот, каматата и трошоците; 
в) време и место на јавното наддавање; 
г) список на попишаните предмети што ќе би-

дат изложени на јавно наддавање со опис и озна-
чување на проценетата вредност и назначување на 
местото каде можат да се прегледаат; 

д) напомена дека купопродажната цена мора 
да се положи на јавното наддавање и дека продаж-
бата не ќе се изврши, ако не се постигне полови-
ната од утврдената цена. 

Член 137 
Времето и местото за продажба го одредува 

надлежниот орган, водејќи сметка за можностите 
за поповолна продажба на попишаните движни 
предмети. 

Член 138 
Огласот за јавно наддавање му се доставува 

на обврзникот најмалку пет дена пред извршува-
њето на јавното наддавање. 

Огласот за јавно наддавање се објавува со ис-
такнување на табла или на друг вообичаен начин 
во општината на чие подрачје се врши јавното над-
давање. Објавувањето може да се изврши и во 
други места како и да се достави до претприја-
тијата и задругите за кои се смета дека ќе се по-
јават како купувачи. 

Надлежниот орган може да определи огласот 
за јавното наддавање да се објави во печатот. 

Член 139 
Попишаните предмети се донесуваат на мес-

тото на јавното наддавање на трошок на обврз-
никот. 

Член 140 
Кон јавното наддавање се пристапува само ако 

се јават најмалку двајца понудувачи. 
На јавното наддавање не може да учествува 

обврзникот, член на неговото домаќинство, застап-
никот на правното лице, како и работниците што 
учествуваат во постапката во пописот и продаж-
бата. 

Член 141 
Попишаните движни предмети се изложуваат 

на јавно наддавање поодделно, почнувајќи со це-
ната која е утврдена при проценката, при што ку-
пувачите ќе се повикаат да понудат поголема цена. 

Продажбата на повеќе разновидни движни 
предмети по заедничка цена (групна продажба) 
може да се изврши само со согласност на обврз-
никот. 

Ако ни еден понудувач не понуди цена што е 
утврдена со проценката, попишаните движни пред-
мети ќе се продадат по ниска цена, а која не може 
да биде помала од половината на вредноста утвр-
дена со процената. 

Член 142 
Купувачот е должен купопродажната цена да 

ја положи веднаш. Ако тоа не го стори, јавното 
наддавање продолжува како понудата да не била 
понудена. 

Купувачот е должен на лице место да ги пре-
земе купените движни предмети. 

Член 143 
Јавното наддавање, кога се изложени на про-

дажба повеќе предмети, се прекинува штом со по-
стигнатата цена за продадените движни предмети 
се покрива долгот со каматата и трошоците. Дру-
гите предмети му се враќаат на обврзникот. 

Член 144 
За текот на јавното наддавање извршителот 

води записник, во кој особено се наведува времето 
и местото на јавното наддавање, имињата на пону-
дувачите и износите на понудите, имињата на ку-
пувачите и постигнатата продажна цена. Записни-

кот го потпишуваат извршителот, купувачот и об-
врзникот ако присуствувал на наддавањето. Обврз-
никот може да бара во записникот да се внесат 
неговите забелешки. Кон списите на јавното над-
давање се приложува решението за распределување 
на парите што се примени од продажбата на дви-
жните предмети. 

Ако долгот со каматата и трошоците не може да 
се исплати со постигнатата цена за продадените 
предмети, постапката за принудната наплата про-
должува по истиот попис ако има уште непродадени 
предмети или пак ќе се изврши нов попис заради 
наплатување на преостанатиот долг. 

Новиот попис ќе се изврши без претходна пи-
смена опомена, а јавното наддавање се врши спо-
ред постапката за првиот попис. 

Член 145 
Ако за некои од попишаните предмети на пр-

вото наддавање не се постигне ни половина од 
проценетата вредност, ќе се закаже второ јавно 
наддавање на кое продажбата ќе се изврши без 
оглед на висината на постигнатата цена. 

Второто јавно наддавање може да се изврши 
по истекот на пет дена од денот на првото јавно 
наддавање. 

Член 146 
Ако првото јавно наддавање било безуспешно 

поради немање на купувачи или поради ниски по-
нуди, надлежниот орган може наместо да определи 
второ јавно наддавање да донесе решение про-
дажбата да се изврши преку посебна комисија од 
три члена чиј состав го определува тој со писмено 
решение. 

Комисијата може да определи продажбата да 
се изврши непосредно или преку комисионен ду-
ќан во истото или друго место, или на друг погоден 
начин. 

Продажбата преку комисија не може да се из-
врши по цена помала од половината на процене-
тата вредност на предметите. 

За продажбата што е извршена комисиски се 
составува посебен записник, во кој се внесуваат 
податоци за извршената продажба и настанатите 
трошоци. 

Записникот го потпишуваат членовите на коми-
сијата и купувачот, односно овластениот прет-
ставител на комисиониот дуќан ако продажбата е 
извршена преку него. 

ѓ) Извршување над побарувања на обврзникот 

Член 147 
Извршувањето над побарувањата на обврзни-

кот се спроведува врз основа на решението за при-
н у д а т а наплата, со кое на обврзникот му се за-
бранува да располага со тие побарувања, а на не-
говиот должник му се налага исплатувањето да 
го изврши на надлежниот орган на општинското 
собрание. 

Надлежниот орган има право да изврши на-
платување на придонесот односно данокот од по-
барувањата на обврзникот. 

Наплатата по претходниот став може да се из-
врши само до висина на долгот, каматата и тро-
шоците. 

Ако должникот на обврзникот не постапи по 
решението со кое е определена принудната на-
плата, наплатата ќе се изврши од него принудно. 

Член 148 
Решението со кое на обврзникот му се забра-

нува да располага со побарувањата се доставува 
на неговиот должник. 

Должникот на обврзникот може, во срок од 
осум дена од денот на приемот на решението, да 
поднесе до надлежниот орган приговор дека долгот 
не постои, дека долгот е обусловен, дека не стасал 
за наплатување, како и други приговори, 
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Член 149 
Ако обврзникот е на служба кај лице кое 

ужива екстериторијалност, забраната на неговите 
принадлежности се бара преку Државниот секре-
таријат за надворешни работи. 

Член 150 
Кога должникот на обврзникот не ставил ни-

каков приговор надлежниот орган има право од 
него непосредно да изврши наплатување на поба-
рувањата, според одредбите од овој закон. 

Ако должникот на обврзникот поднел приго-
вор со кој се оспорува извршувањето на решението, 
надлежниот орган е должен по спорното прашање 
да поднесе тужба до судот. 

Ако судот ја уважи тужбата во целина, а во 
меѓувреме должникот ја измири својата обврска 
спрема обврзникот на придонесот односно данокот, 
должникот во висина на својата обврска солидарно 
одговара со обврзникот на придонесот односно да-
нокот. 

Одредбата од претходниот став не се примену-
ва ако обврзникот на придонесот односно данокот 
во меѓувреме ја измирил својата обврска. 

Член 151 
На обврзниците на придонесот и даноците ќе 

им се забрани да располагаат со своите побару-
вања по овој ред: 

1. побарувањата од банката или штедилница-
та; и 

2. побарувањата од други лица. 

Член 152 
Принудната наплата на придонесот односно да-

нокот од надлежен имот на обврзникот ја врши су-
дот, по барање од надлежниот орган на општин-
ското собрание и тоа во срок од три месеци од 
приемот на барањето. 

Надлежниот орган може на судот да му ги 
предложи сите видови на извршување за наплата 
од недвижности (принудна управа и принудна про-
дажба) и тоа поединечно по одделни делови на 
недвижности или од сите недвижности на обврз-
никот. 

е) Обезбедување на плаќање на достасани 
обврски 
Член 153 

Ако органот надлежен за принудна наплата 
најде дека постои опасност обврзникот да ја спречи 
наплатата на обврските, може со решение да оп-
редели спроведување на мерки за нејзиното обез-
бедување. Решението мора да биде образложено и 
се донесува без претходно известување на обврз-
никот. 

Против решението од претходниот став може да 
се поднесе жалба во срок од петнаесет дена. 

Постапката се запира кога обврзникот за обез-
бедување на плаќањето на нестасаните обврски по-
ложи потребен износ во депозит кај банката или 
штедилницата. 

Член 154 
Во постапката за обезбедување на плаќање на 

нестасани обврски сходно се применуваат одред-
бите на овој закон за принудната наплата. 

Член 155 ' 
Мерки за обезбедување на плаќање на неста-

саните обврски можат да се преземат и за обезбе-
дување наплатата на придонесите и даноците што 
не се конечно обложени, ако постои опасност об-
врската да не може да се изврши по обложувањето. 

ж) Трошоци на извршувањето 
Член 156 

Обврзникот ги поднесува сите трошоци на при-
н у д а т а наплата. 

Ако извршените дејства од принудната напла-
та се ставаат вон сила поради приговор или жалба 

на обврзникот, трошоците на принудната наплата 
ги поднесува органот по чие барање е покрената 
постапка за принудна наплата. 

Трошоците на постапката за обезбедување на 
плаќање на настанатите обврски не можат да се 
наплатуваат од обврзникот ако тие побарувања 
бидат исплатени во срок од стасаноста. 

Член 157 
Трошоците на писмената индивидуална опо-

мена изнесуваат 1% од должната сума, но не мо-
жат да бидат помали од 1,50 динари. 

За ист долг трошоците за опомената можат 
да се пресметаат само еднаш во текот на еден 
срок за плаќање на обврската. 

Трошоците за извршениот попис изнесуваат 
1% од износот на главниот долг и каматата. 

На име трошоци за јавно наддавање се плаќа 
1% од износот на главниот долг и каматата. 

Покрај трошоците од претходните ставови об-
врзникот ги плаќа и трошоците за секој излез 
на извршителот во врска со пописот и продаж-
бата. Износот на тие трошоци го определува оп-
штинското собрание. 

Сите други трошоци (трошоците за чување и 
превоз на предметите и сл.) ги плаќа обврзни-
кот во вистинскиот износ. 

На проценителите и сведоците им следува на-
доместок од час на товар на обврзникот. Висината 
на надоместокот ја определува општинското со-
брание. 

з) Отпишување на придонесот и данокот поради 
ненаплативост 

Член 158 
Должниот придонес односно данок кој не мо-

же да се наплати по принуден пат се отпишува 
како ненаплатив. 

Стасаниот должен придонес односно данок се 
смета како ненаплатив: 

1) ако обврзникот умрел или се иселил во не-
познато место, а не оставил ни недвижен ни дви-
жен имот од кој би можел придонесот односно да-
нокот да се наплати. Кога иселениот должник се 
врати или се дознае неговото престојувалиште тој 
повторно се задолжува со отпишаниот придонес 
односно данок, доколку не настапила застареност 
на правото на наплатување на придонесот односно 
данокот; 

2) ако по принуд ната наплата, која секоја го-
дина се вршела без успех, стасаниот должен при-
донес односно данок не можел да се наплати ни 
во третата година од денот на стасаноста. По ис-
клучок придонесот односно данокот може да се 
отпише и пред истекот на третата година, ако при 
принудната наплата се утврди дека нема изгледи 
за неговата наплата во догледно време. 

Не се смета за ненаплатив и не може да се 
отпише стасаниот должен придонес односно данок 
за кој постои емство според одредбите на Основ-
ниот закон. 

Ако со извршувањето на наплатата би се до-
вело во прашање нужното издржување на обврз-
никот на придонесот односно данокот и на чле-
новите на неговото домаќинство, како и на лицата 
што по законот е должен да ги издржува, советот 
надлежен за работите на финансиите може да 
одлучува должниот данок односно придонес во це-
лина или делумно да се отпише. 

6. Враќање и прокнижување на повеќе или 
погрешно уплатен придонес и данок 

Член 159 
Враќање на повеќе или погрешно уплатен при-

донес и данок врши, по барање од обврзникот, 
надлежниот орган на општинското собрание. 

Ако барањето се усвои, решението се доста-
вува на извршување на банката, кај која се во-
дат приходите на општината. 
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Член 160 
Враќањето се врши од оној вид придонеси од-

носно даноци во кој на сметката на обврзникот се 
појавува вишокот. 

Член 161 
Обврзникот може да побара вишокот на него-

вата сметка да се пренесе - (прокнижи) за отпла-
тување на обврската на друг обврзник, кај истиот 
орган. 

7) Останати одредби 
Член 162 

Републичкиот секретар за финансии се овлас-
тува да ги пропишува обрасците и другите ста-
тистички формулари во врска со облогот и напла-
тата на придонесите и даноците. 

Член 163 
Надлежниот орган на општинското собрание за 

работите на финансиите е должен на републичкиот 
орган на управата во определените срокови да му 
доставува потребни извештаи и други статистички 
податоци во врска со облогот, наплатата и кни-
жењето на придонесот и даноците по овој закон. 

XV ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 164 

Висината на данокот на товарни, патнички мо-
торни и приклучни возила, како и на комби во-
зила, за второто полугодие од 1968 година изне-
сува 50% од висината на едногодишниот износ што 
ќе го определи општинското собрание. 

Обврзникот на данокот на возила за 1968 го-
дина е должен да го плати до 31 декември 1968 го-
дина. 

Член 165 
Со 12 јануари 1965 година како ден на поче-

ток на применувањето на Законот за придоне-
сите и даноците на граѓаните престануваат да ва-
жат: 

1. Законот за општинскиот локален данок 
(„Службен весник на НРМ", бр. 14/59); 

2. Законот за месниот самопридонес („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 40/55); 

3. Законот за определување висината на так-
сите на определени орудија за производство и пред-
мети во граѓанска сопственост и нивното наплату-
вање („Службен весник на СРМ", бр. 19/63); 

4. Законот за даночно книговодство („Службен 
весник на НРМ", бр. 40/55); 

5. Уредбата за условите под кои ќе се врши 
намалување на катастарски приход поради смалу-
вање на придонесот („Службен весник на НРМ", 
бр. 22/54); 

6. Уредбата за минималните градежни и хиги-
енски услови на зградите на село и надвор од 
реонот на градовите, бањските, климатските и ту-
ристичките места чии приходи се оданочуваат 
(„Службен весник на НРМ", бр. 22/60); 

7. Уредбата за плаќање на даночните и дру-
гите јавни обврски со чековни уплатници („Служ-
весник на НРМ", бр. 25/60) и другите прописи до-
несени на основа на нив; 

8. Одлуката за приходите што се сметаат ос-
тварени над вообичаените приходи („Службен вес-
ник на НРМ", бр. 25/55); 

9. Одлуката за условите под кои висината на 
закупнината од земјиштата на верските заедници 
служи како даночна основица на данокот на до-
ход од селско стопанство („Службен весник на 
НРМ", бр. 1/56); 

10. Одлуката за ослободување од плаќање данок 
на доход на приходите што верските заедници и 
верските организации со вршење дејности во рам-
ките на црквата го остваруваат во вид на пода-
роци и доброволни прилози („Службен весник на 
НРМ", бр. 1/56); 

11. Одлуката за давање дотации во вид на осло-
бодување од плаќање данок на доход од земјодел-
ство и данок на доход од самостојни занимања 
и имоти на даночните обврзници што од своите 
приходи одржуваат историски и културни споме-
ници („Службен весник на НРМ", бр. 1/54). 

7. 
Врз основа на член 6 став 3 од Законот за Цен-

тарот за странски јазици во Скопје, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 22 јануа-
ри 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА 

ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО 
СКОПЈЕ 

1. За член на Советот на Центарот за странски 
јазици во Скопје се именува Блаже Росоклија, про-
фесор по руски јазик во гимназијата „Цветан Ди-
мов" во Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
нејзиното објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 239 
23 јануари 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

8. 
Врз основа на член 31 од Законот за придоне-

сите и даноците на граѓаните („Службен весник 
на СРМ", бр. 37/67), републичкиот секретар за фи-
нансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТНИТЕ 
КНИГИ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД 
ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ 

НА ЗАНАЕТЧИСКИ И ДРУГИ СТОПАНСКИ 
ДЕЈНОСТИ 

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 
1. Работните книги од членот 31 од Законот за 

придонесите и даноците на граѓаните, освен спи-
сокот на запослените лица, мораат да бидат повр-
зани, нумерирании, сошиени со емственик и овере-
ни од надлежниот орган на општинското собрание 
на чие подрачје обврзникот ја врши својата деј-
ност. 

2. Работните книги се водат по следниот на-
чин: 

— во сите работни книги книжењата се вр-
шат по хронолошки ред како која промена наста-
нала; 

— упишување на работните промени се врши 
без оставање на празнини и тоа со мастило, хе-
миски или мастпљав молив; 

— прокнижената ставка — текст и цифра, не 
може да се брише, така што поранешната цифра 
односно текст да може да се чита; 

— сторнирање^ на погрешно упишаните (про-
книжените) ставки — текстови и цифри, се врши 
по методот на црвено сторно; 

— од работните книги не можат да се вадат 
листови; 

— книжењето на работните промени се врши 
секој ден, а најдоцна идниот работен ден од денот 
на настанатата работна промена, доколку со ова 
упатство не е поинаку определено; и 

— книжењето во работните книги се врши врз 
основа на оригинални писмени документи (факту-
ри односно сметки, признаници и сл.). 

По исклучок од претходната алинеја за изно-
сите помали од 30 динари за кои не се издаваат 
фактури односно сметки и сл. за продадената сто-
ка односно извршената услуга на граѓаните, кни-
жењата се вршат врз основа на дневниот пазар за 
продадената стока односно извршената услуга, 
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Дневниот пазар за наплатата се води секој ден по 
видови на продадени стоки и извршени услуги. 

3. Работните книги се водат според обрасците 
кои се составен дел на ова упатство. 

И. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РАБОТНИТЕ КНИГИ 

а) Книга за направениот промет на занаетчиските 
дејности — образец PK-I 

4. Во книгата за направениот промет се книжи 
прометот по хронолошки ред секој ден, а најдоцна 
наредниот ден од денот на продадената стока и из-
вршената услуга, неовисно од тоа дали е извршена 
наплата или не, како и дали плаќањето е извршено 
во готови пари или преку жиро сметка. 

Книгата на прометот се заклучува на крајот на 
секој месец и на крајот на секоја година, при што 
се збираат износите за направениот промет од прода-
дените стоки односно извршени услуги. 

б) Книга за набавка, трошење на материјалот и тро-
шоците на режијата на занаетчиските дејности, 

образец PK-1I 
5. Во книгата за набавка и трошење на мате-

ријалот се книжи по хронолошки ред секоја на-
бавка на материјалите и ситниот инвентар. 

Книжењето се врши и тоа: 
— набавката на материјалот по видови на мате-

ријалите, а помошниот материјал се книжи збирно 
врз основа на сметките за набавката; 

— трошоците на извршените услуги кои обврз-
никот на придонесот односно данокот ги плаќа на 
други лица за обработка или доработка на пооддел-
ни фази на производството — според изоставе-
ните фактури — сметки, и 

— режиските трошоци се искажуваат според 
извршените исплати врз основа на документи. 

На крајот на годината, книгата за набавка се 
заклучува. Со заклучокот се искажува вредноста 
на набавениот материјал, вкупен износ на трошо-
ците на режијата односно вкупната вредност на 
исплатените услуги. 

Под годишниот заклучок на книгата се иска-
жува движењето на материјалите, со следните по-
датоци по видови на материјалите: количина, вред-
ност по единица и вкупна вредност. Овие подато-
ци се искажуваат по следниот редослед: пренесени 
залихи од претходните години, набавено во текот 
на годината, потрошено во текот на годината и за-
лихите на крајот на годината. Залихите на помош-
ниот материјал се искажуваат во вредност и тоа 
за положбата на почетокот и на крајот на годи-
ната. 

в) Книга на инвентарот — образец PK-III 
6. Во книгата на инвентарот се книжи вреднос-

та на сите основни средства, инвентарот и алатот, 
ВРЗ основа на оригинални фактури (сметки) за на-
бавката. Книжењето се врши според видот, коли-
чината и вредноста на инвентарот, алатот и другите 
основни средства. 

Секоја набавка на инвентарот, алатот и дру-
гите основни средства се упишува во книгата на 
инвентарот, веднаш, а нашоцна во срок од 5 дена 
од денот на набавката. Порано набавениот инвен-
тар, алатот и другите основни средства, до колку 
нема оригинални сметки во книгата на инвентарот 
се внесува врз основа положбата од книгата на ин-
вентарот од претходните години. 

Во книгата на инвентарот во посебна колона се 
искажува вредноста на расходованиот — дотра1а-
ниот инвентар, алатот и другите ценовни средства. 

На крајот на годината, се заклучува книгата 
на инвентарот, и се искажува последната положба 
на алатот и другите основни средства. ^ 

г) Книга на направениот промет на угостителите — 
образец PK-FV 

7. Во книгата за направениот промет на угости-
телите се книжи направениот промет од продаде-
ните алкохолни и безалкохолни пијалоци, како и 

од другите артикли и извршени услуги. Книжењето 
се врши декадно и тоа на 11, 21 и првиот ден по 
истекот на месецот, кога се врши и пресметување и 
уплатување на соодветниот данок на промет. Оства-
рениот промет се книжи врз основа на дневниот 
пазар, неовисно од тоа дали е извршена наплата 
или не. Книжењето се врши по видови на пијало-
ците, количински и по пазарната вредност за про-
дадените пијалоци, а прометот за прехранбените 
артикли и извршените услуги се искажуваат во 
вкупна вредност. 

Книгата за направениот промет се заклучува 
секој месец и на крајот на работната година. Од за-
клучокот на книгата треба да се види вкупниот 
месечен односно годишен износ на продадените пи-
јалоци и другите артикли, како и извршените ус-
луги по видови, количински и вредносно. 

д) Книга на набавка на материјали на угостители-
те — образец PK-VI 

8. Во книгата за набавка на материјали на уго-
стителите се книжи по хронолошки ред секоја на-
бавка на алкохолните и безалкохолните пијалоци 
и прехранбените артикли, веднаш по извршената 
набавка а најдоцна во срок од два дена од извр-
шената набавка. 

Набавените пијалоци и другите артикли се кни-
жат количински, по видови според набавната вред-
ност, врз основа на фактурите — сметките за на-
бавката. 

Книгата на набавка се заклучува секој месец 
и на крајот на работната година. Со заклучокот се 
утврдува количината на набавените пијалоци и 
прехранбените артикли поодделно по видови според 
вредноста на набавените материјали. 

Под годишниот заклучок на книгата на набав-
ки се искажува движењето на залихите, со след-
ните податоци по видови на алкохолните и безалко-
холните пијалоци, — количински и вредносно џо 
единица и вкупна вредност. Овие податоци се иска-
жуваат по следниот редослед: пренесени залихи од 
претходната година, набавено во текот на годината, 
потрошено во текот на годината и залиха на крајот 
на годината. На крајот на годината се искажуваат 
другите прехранбени артикли и извршени услуги 
во вкупна вредност. 

ѓ) Список на запослените лица — Образец PK-VII 

9. Во списокот на зашилените лица се внесу-
ваат податоци за секое запослено лице кај обврз-
никот на придонесот односно данокот, со тоа што 
за секое запослено лице се означува денот на при-
емот на работа и денот на истапувањето од работа, 
износот на исплатениот личен доход, пресметка и 
плаќањето на придонесите и потпис на лицето со 
кое го потврдува исплатувањето на личните дохо-
ди. Овој список се составува најмалку еднаш месеч-
но, а може и во покуси срокови во зависност од тоа 
кога се врши исплатата на личните доходи на за-
ведените лица. 

Ш. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

10. Со влегувањето во сила на ова упатство пре-
станува да важи Правилникот за начинот на воде-
њето на работните книги на обврзниците на придо-
несот од личниот доход од самостојно вршење на 
занаетчиски и други стопански дејности и обврз-
ниците на придонесот од интелектуални услуги 
(„Службен весник на СРМ", бр. 13/65). 

11. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
по денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-104/1 
20 јануари 1969 година 

Скопје 
Републички секретар за финансии, 

Драган Захариевски, с. р. 
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К Н И Г А 

на направениот промет за занаетчиски дејности 

Ред. 
бр. 

Дата на 
книже-
њето 

На кого е продадена стоката или на 
кого е извршена услугата (име и 
презиме, орган, претпријатие, број 

на ф-ра, сметка и др.) 

Место 
и 

адреса 

Вид на про-
изводот од-
носно услу-

гата 

Направен промет во 
динари Ред. 

бр. 
Дата на 
книже-
њето 

На кого е продадена стоката или на 
кого е извршена услугата (име и 
презиме, орган, претпријатие, број 

на ф-ра, сметка и др.) 

Место 
и 

адреса 

Вид на про-
изводот од-
носно услу-

гата Од про-
изводи 

Од 
услуги 

Вкупно 
(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

РСФ - Образец РК - I 

К Н И Г А 

за набавка на материјалот и трошоците на режијата на занаетчиите 
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РСФ - Образец РК - II 

К Н И Г А 

на инвентарот 

Ред. 
бр. 
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ПРЕСМЕТКА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
РСФ—Образец ПК-VII 

Лични доходи Динари 
Придонес за Динари 
Придонес за Динари 
Придонес за Динари 

Вкупно Динари 
Придонес за Динари 
Придонес за Динари 

Вкупно придонеси Динари 

Дата и број на налогот со 
кој се платени придоне-

сите 
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9. 
Врз основа на член 10 од Законот за организа-

ција и финансирање на службата за приходи во 
Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 42/68), републичкиот секретар 
за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ 

ЗА ПРИХОДИ 

1. Легитимацијата со која се утврдува својство-
то на инспектор за приходи се издава според обра-
зецот кој е составен дел на ова упатство. 

2. Големината на легитимацијата на инспекторот 
за приходи (во натамошниот текст легитимација) е 
формат 74 х 105 мм, а нејзините корици се тврди 
и сино обоени. 

3. Големината на фотографијата на легитима-
цијата е 25 и 35. 

4. Лицето на кого му престанало својството на 
инспектор му се одзема легитимацијата. 

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-105/1 
20 јануари 1969 година 

Скопје 
Републички секретар за финансии, 

Драган Захариевски, с. р. 

(Втора страна на првата корица) 

(назив на органот) 
Бр. 

(име) 

(презиме) 

(своерачен потпис) 

(место и дата) 
(М. П.) 

(потпис на старешината) 

10. 
Врз основа на член 49 алинеја 3 од Законот за 

рибарство („Службен весник на СРМ", бр. 45/68), 
републичкиот секретар за земјоделство и шумар-
ство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУ-
ВАЊЕ ЛОВОСТОЈ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ РИБИ 

И РАКОВИ 

I. 
Во Наредбата за одредување ловостој на одре-

дени видови риби и ракови („Сл. весник на НРМ" 
бр. 6/60 и 16/60 и „Сл. весник на СРМ" бр. 16/64) во 
одделот I/A. — Охридско Езеро — точката 1) се 
менува и гласи: 

„Пастрмка од 1. I. до 31. Ш." 

Фотографија 

(25 х 35) 

О Б Р А З Е Ц 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ 

ЗА ПРИХОДИ 

(Насловна — прва страна на корицата) 
Социјалистичка Република Македонија 

ЛЕГИТИМАЦИЈА 
НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА ПРИХОДИ 

И. 
Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-133/1 
15 јануари 1969 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
инж. Трајко Апостоловски, с. р. 

Прописи на општинските собранија 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ 

1. 
Врз основа на член 45 од Основниот закон за 

финансирање на општествено-политичките заедни-
ци („Службен лист на СФРЈ" бр. 31/64) и член 36 
став 3 од Статутот на општината Кавадарци, Собра-
нието на општината Кавадарци, на заедничката 
седница на Општинскиот собор и Соборот на ра-
ботните заедници, одржана на ден 30. ХП. 1968 го-
дина, донесе 

ЗА БУЏЕТОТ 
О Д Л У К А 

НА ОПШТИНАТА 
ЗА 1969 ГОДИНА 

КАВАДАРЦИ 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Буџетот на општината Кавадарци за 1969 го-

дина содржи: 
Приходи во нови динари 7.785.000 

од кои: 
— од сопствени извори нови динари 5.232.000 
— од дополнителни средства на репуб. 

нови динари 2.553.000 
Распоредени приходи нови динари 7.618.200 

Нераспоредени приходи нови динари 166.800 

Член 2 
Општинските органи и другите корисници на 

средствата од Општинскиот буџет се должни извр-
шувањето на работите и задачите од својот дело-
круг да го организираат во границите на средства-
та што им се одобрени со овој буџет, раководејќи 
се од начелото на рационалност и штедење при ко-
ристење на одобрените средства. 

Општинските органи не можат да преземат об-
врски на товар на Општинскиот буџет над изно-
сите утврдени за 1969 година, ниту да создаваат 
обврски на Општинскиот буџет за идните години, 
ако тоа не е утврдено со закон или друг акт на 
Собранието на општината Кавадарци односно акт 
за Советот за финансии донесен врз основа на за-
кон. 

Обврските од став 2 од овој член можат да се 
создаваат само ако со актот со кој се создаваат тие 
обврски се обезбедуваат и извори на приходи за 
нивното подмирување. 

Член 3 
Средствата за вршење редовна дејност на опш-

тинските органи можат да се зголемуваат ако со 
закон бидат изменети нивните задачи, ако им би-
дат и доделени нови задачи или им бидат изменети 
условите за работа, поради кои ќе биде потребно 
зголемување бројот на работниците односно мате-
ријалните трошоци. 
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За зголемувањето на средствата во смисла на 
претходниот став одлучува Советот за финансии 
врз основа на барање и поднесена документација за 
видот, сложеноста и обемот на задачите односно 
изменетите услови за работа. 

Зголемувањето на средствата од став 1 на овој 
член се врши од буџетската резерва. 

Член 4 
Средствата за вршење на редовна дејност на 

општинските органи ќе се намалат само ако нама-
лувањето на задачите или изменетите услови за 
работа налагаат намалување бројот на работници-
те, односно материјалните трошоци. 

Ако врз основа на општинските прописи се 
пренесуваат задачи од еден на друг општински ор-
ган, се пренесуваат и соодветните средства. 

Износот за кои се намалени средствата за вр-
шење на редовната дејност на општинските орга-
ни во смисла на став 1 од овој член, до колку не 
се пренесе на друг општински орган се пренесува 
во буџетската резерва. 

За намалувањето односно пренесувањето на 
средствата во смисла на став 1 и 2 од овој член 
одлучува Советот за финансии со претходно мисле-
ње на органот на кој му се намалуваат средствата, 
односно од органите од кои и на кои се пренесу-
ваат средствата. 

Член 5 
Средствата што им се обезбедени на општин-

ските органи Ѕа посебни намени ќе се користат са-
мо за потребите за кои се обезбедени тие средства, 
преку одделна сметка. 

Средствата распоредени за посебни намени што 
не ги извршуваат органите непосредно, ќе се ко-
ристат врз основа на програмите и писмените до-
говори што врз основа на тие програми со соодвет-
ните организации ќе ги склучат општинските орга-
ни — носители на тие средства. По еден примерок 
од склучените договори му се доставуваат на Од-
делението за финансии при општината Кавадарци 
во срок од еден месец по склучувањето. 

Програмите од претходниот став ги утврдува 
старешината на општинскиот орган на управата. 

Член 6 
На општинските органи, кои со рационално ко-

ристење на средствата за посебни намени што имаат 
карактер на материјални и функционални расходи 
остварат заштеди, Советот за финансии може, по 
предлог на органот, да одобри дел од тие заштеди 
да се користат за лични доходи, за набавка на оп-
рема и за заедничка потрошувачка. 

Учеството на органите во заштедите од прет-
ходниот став се утврдуваат со завршната сметка 
на Општинскиот буџет. 

Одредбите од став 1 на овој член се однесуваат 
за постигнатите заштеди при склучувањето на до-
говорите според став 2 на член 5 од оваа одлука. 

Член 7 
Ако во текот на извршувањето на буџетот се 

утврди дека средствата распоредени за посебни на-
мени не ќе бидат делумно или во целина потроше-
ни, Советот за финансии може непотрошените сред-
ства, освен средствата од претходниот член, да ги 
пренесе во буџетската резерва. 

Член 8 
Се овластува Советот за финансии да донесува 

одлука за користење на средствата од буџетската 
резерва во висина од 10.000 нови динари. 

За поголема сума од претходниот став донесува 
одлука Собранието на општината Кавадарци. 

Член 9 
Приходите што ги остваруваат општинските ор-

i ани од вршењето на технички, сметководствени, 
административни и сл. услуги на работните и дру-
ги организации ќе се користат за опрема на орга-
нот во износ од најмалку 20%, а остатокот ќе се 
користи за вршење на редовна дејност. 

Член 10 
Од средствата на придонесите, даноците и так-

сите што се редовен приход на општината по одби-
ток на дополнителните и пренесените средства од 
минатата година се издвојува 10/о за резервниот 
фонд на општината. 

Член 11 
Од приходите на буџетот на општината за 1969 

година се обезбедуваат средствата: 
1. За потребите на Општинското собрание и не-

говите органи; 
2. За вршење дејностите на општествените слу-

жби чиј основач е Општинското собрание и за из-
вршување на обврски и задачи во областа на кул-
турата , и просветата, социјалната и здравствената 
заштита на граѓаните од подрачјето на општината, 
според постојните прописи; 

3. За отплатување на достасани ануитети по 
кредити и гаранции; 

4. За вршење на дејностите на општествено-
политичките организации и здруженија на граѓа-
ните; 

5. За интервенција во стопанството; 
6. За задоволување на други општествени по-

треби и за извршување на обврските и задачите од 
општо значење на општината како и за финанси-
рање на потребите од, заеднички интерес на оваа и 
други општествено-политички заедници. 

Член 12 
Прегледот на приходите на Општинскиот буџет 

и нивното распоредување по основни намени се 
наоѓа во билансот на приходите и општото распо-
редување на приходите на општинскиот буџет за 
1Ѕ69 година, кој е составен дел на оваа одлука. 

Б И Л А Н С 
на приходите и на општиот распоред на приходите на буџетот на општината 

Кавадарци за 1969 година 

Квалификационен 
број на 

форма Потформа 
прих. приходи 

П Р И Х О Д И 
И з н о с 

Потформа Вкупен на 
приходи форма прих. 

11 

12 

ВИД 1. ПРИДОНЕСИ 
Придонес од личен доход од работен однос: 

111 — придонес од личен доход од работен однос 
112 — учество во приходите од придонесот од личниот доход од 

работен однос на пошироката општествено-политичќа за-
едница 
Придонес од личен доход од земјоделска дејност: 

121 — придонес од личен доход од земјоделска дејност 

1.016.000 

652.000 

368.000 

1.668.000 
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122 — учество во приходите од придонесот од личен доход од 
земјоделска дејност на пошироката општествено-политич-

ка заедница 122.000 490.000 
13 Придонес од личен доход од самостојно вршење занает-

чиски и други стопански дејности: 
131 — придонес од самостојно вршење занаетчиски и други сто-

пански дејности 83.000 
133 — придонес од самостојно вршење занаетчиски и други сто-

пански дејности кој се плаќа во паушален износ и кој 
се плаќа во процент од остварениот бруто-приход 181.000 264.000 

14 Придонес од личен доход од самостојно вршење интелек-
туални услуги: 

141 — придонес од личен доход од самостојно вршење интелек-
туални услуги 12.000 12.000 

15 Придонес од личен доход од самостојно вршење авторски 
права, патенти и технички унапредувања: 

151 — придонес од личниот доход од авторски права, патенти 
и технички унапредувања 5.000 5.000 

16 Придонес од вкупниот приход на граѓаните 4.000 
18 Придонес на средства за заедничка потрошувачка 45.000 

ВКУПНО ВИД 1. ПРИДОНЕСИ 2.488.000 
ВИД 2. ДАНОЦИ 

21 Данок на промет: 
211 — данок на промет на стоки на мало 1.154.000 
212 — данок на промет на надоместоци за услуги 86.000 
213 — данок на промет на недвижности и права 160.000 1.400.000 

22 Данок на приход од згради 161.000 
23 Данок на приход од имот и имотни права 30.000 
25 Данок на приход остварен со употреба на дополнителна 

работа од други лица 20.000 
26 Данок на наследства и подароци 11.000 
29 Данок на товарни друмски моторни и приклучни возила 

и комби возила 50.000 
ВКУПНО ВИД 2. ДАНОЦИ 1.672.000 
ВИД 3. ТАКСИ 

31 Административни такси 153.000 
32 Комунални такси 100.000 
33 Судски такси 200.000 

ВКУПНО ВИД 3. ТАКСИ 453.000 
ВИД 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ 
РАЗНИ ПРИХОДИ 

62 Други разни приходи 249.000 
ВКУПНО ВИД 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИ И 
ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ 249.000 
ВИД 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 

71 Општи дополнителни средства: 
712 — општи дополнителни средства во определен износ 1.845.900 
722 — наменски дополнителни средства 707.100 2.553.000 

ВКУПНО ВИД 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА " 2.553.000 
ВИД 9. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 

91 Вишок на приходите по буџетот од претходната година 370.000 
ВКУПНО ВИД 9. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 370.000 
ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
(видови 1 до 9) 7.785.000 

ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 
Квалификационен 

број на 
распоре- распор. 

дена под-
група група 

ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

И з н о с н а 

распор. распо-
под- редена 

група група 

1 

ОСНОВНА НАМЕНА 01. ДЕЈНОСТ НА 
ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

01—2 Средства распоредени во определен износ: 
01—2—1 Средства распоредени во определен износ (освен за ин-

вестиции и за заедницата, за образование) 
01—2—3 Средства распоредени во определен износ на заедницата 

за образование 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 01 

190.000 

1.000.000 1.190.000 
1.190.000 
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ОСНОВНА НАМЕНА 03 - КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА 
ДЕЈНОСТ 

03—2 Средства распоредени во определен износ: 
03—2—1 за редовна дејност 110.000 
03—2—2 за посебни намени (освен за инвестиции) 339.000 449.000 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 03 449.000 
ОСНОВНА НАМЕНА 04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

04—2 Средства распоредени во определен износ: 
04—2—1 за редовна дејност 135.000 
04—2—2 за посебни намени (освен за инвестиции) 370.000 505.000 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 04 - - - - 505.000 
ОСНОВНА НАМЕНА 05 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

05—2 Средства распоредени во определен износ: 
05—2—2 за посебни намени (освен за инвестиции) 277.000 277.000 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 05 " 277.000 
ОСНОВНА НАМЕНА 06 - КОМУНАЛНА ДЕЈНОСТ 

06—2 Средства распоредени во определен износ: 
06—2—2 за посебни намени (освен за инвестиции) 340.000 340.000 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 06 , " Ј 340.000 
ОСНОВНА НАМЕНА 07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИ ОР-
ГАНИ 

07—2 Средства распоредени во определен износ: 
07—2—1 за 'редовна дејност 3.639.100 
07—2—2 за посебни намени (освен за инвестиции) 425.000 4.064.100 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 07 ^ ^ ^ " " 4.064.100 
ОСНОВНА НАМЕНА 13 - ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕ-
НО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА 
НА ГРАЃАНИ 

13—2 Средства распоредени во определен износ: 163.000 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 07 163.000 
ОСНОВНА НАМЕНА 14 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИ-
ЦИИ 

14—2 Средства распоредени во определен износ: 
14—2—22 за отплата на ануитети 300.000 300.000 

ВКУПНО СНОВНА НАМЕНА 14 ^ 300.000 
ОСНОВНА НАМЕНА 16 - ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАН-
СТВОТО 

16—2 Средства распоредени во определен износ: 
16—2—21 за текушти вложувања 60.000 60.000 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 16 60.000 
ОСНОВНА НАМЕНА 17 - БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД 
ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ 

17—2 Средства распоредени во определен износ , 220.000 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 17 ; 220.000 
ОСНОВНА НАМЕНА 18 - ИЗДВОЈУВАЊА ВО РЕЗЕРВ-
НИОТ ФОНД , . 

18—1 ' Средства распоредени во процент од Сите или од одделни 
приходи I 50.000 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 18 50.000 
ОСНОВНА НАМЕНА 19 - НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ 
- ТЕКУШТА РЕЗЕРВА 

19—2 Средства распоредени во определен износ 166.900 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 19 166.900 
ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХО-
ДИ (ОСНОВНИ НАМЕНИ 01—19) 7.785.000 

II - ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 13 
Распоредот на приходите на Општинскиот бу-

џет за 1969 година во износ од 7.785.000 нови динари 
по носители, корисници и поблиски намени, во рам-
ките на општиот распоред на приходите од член 
12 од оваа одлука е извршен во посебниот дел на 
буџетот. 

Ill - ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

ник на СРМ" во срок од 30 дена од денот на до-
несувањето. 

Член 15 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1969 година. 

Бр. 01-7299 
30 декември 1968 година 

Кавадарци 

Член 14 
Општиот дел на буџетот на општината Кава-

дарци за 1969 година ќе се објави во „Службен вес-

Претседател 
на Собранието на општината Кавадарци, 

Стојан Андов, с. р. 
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2. 
Врз основа на членовите 247 и 51 од Статутот 

на општината Кавадарци, Собранието на општината 
Кавадарци, на заедничката седница на Општин-
скиот собор и Соборот на работните заедници, одр-
жана на 30. ХП. 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПШТИНСКИ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА 
ГРАЃАНИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
На подрачјето на општината Кавадарци се во-

ведуваат следните видови придонеси и даноци: 
1. Придонес од личниот доход од работен од-

нос; 
2. Придонес за образование; 
3. Придонес од личниот доход од земјоделска 

дејност; 
4. Придонес од личниот доход од самостојно 

вршење на занаетчиски и други стопански деј-
ности; 

5. Придонес од личниот доход од самостојно вр-
шење на интелектуални услуги; 

6. Придонес од личниот доход од авторски пра-
ва, патенти и технички унапредувања; 

7. Данок на приход од згради; 
8. Данок на приход од имот и имотни права; 
9. Данок на орудија за производство во земјо-

делството, хибридна лоза, товарни друмски мотор 
ни и приклучни возила и комби возила; 

10. Данок на приход остварен со употреба на 
дополнителна работа од други лица; и 

11. Данок на добивки од игри на среќа. 

П. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД 
РАБОТЕН ОДНОС 

Член 2 
Придонес од личниот доход од работен однос 

се плаќа по стопа од 1,5%. 
Придонес за образование од личен доход од 

работен однос се плаќа по стопа од 5%. 

Член 3 
Месечната паушална основица во смисла на 

член 5 од Законот за придонесите и даноците на 
граѓаните изнесува: 

1. За лица запослени во станбените згради и 
месните заедници: 

— висококвалификувани работници 300 дин. 
— квалификувани работници 250 дин. 
— полуквалификувани и неквалифи-

кувани работници 200 дин. 
2. За лица запослени во домаќинството 
— за вршење на домашни работи 200 дин. 
3. За лица запослени кај приватни работодатели: 

Услужни Производни 
— висококвалификувани 200 дин. 500 дин. 
— квалификувани 180 дин. 450 дин. 
— полуквалификувани 150 дин. 300 дин. 
— неквалификувани 150 дин. 200 дин. 
4. За адвокатски приправници 

со стаж повеќе од една 
година 150 дин. 

Ш. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

Член 4 
Придонес од личниот доход од земјоделска деј-

ност се плаќа и тоа: 
1. Во катастарските општини: Бегништа, Бру-

шани, Ваташа, Возарци, Глишиќ, Дебриште, Дрено-
во, Кавадарци, Крушевица, Манастирец, Марена, 
Паликура, Раец, Ресава, Рибарци, Росоман, Сирко-
во, Сопот, Трстеник и Шивец. 

На основица 

до 500 
преку 500 до 
1.000 до 1.500 
1.500 до 2.000 
2.000 до 2.500 
2.500 до 3.000 
3.000 до 4.000 
4.000 до 5.000 
5.000 до 6.000 
6.000 до 

1.000 

по стопа 0/о 

14 
15 
16 
17 
18 
20 
22 
24 
26 
28 

2. Во катастарските општини: Фариш, Камен 
Дол, Мрзен Ораовец, Бохула, Чемерско, Крњево, 
Радња, Страгово, Долна и Горна Бошава, Бунарче, 
Конопиште, Рожден, Мрежичко, Бојанчиште, Ку-
маничево, Клиново, Драгожел, Гарниково, Галиште, 
Праведник, Шешково, Драдња, Ќесендре, Ражаново, 
Мајден, Дабниште, Грбавец, Добротино и Кошани. 

На основица 
до 500 

преку 500 до 1.000 
1.000 до 1.500 
1.500 до 2.000 
2.000 до 2.500 
2.500 до 3.000 
3.000 до 4.000 
4.000 до 5.000 
5.000 до 6.000 
6.000 до 

по стопа 0/о 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
24 

Член 5 
Се ослободуваат од плаќање на придонес од зем-

јоделство обврзниците во ридско-планинските под-
рачја кои имаат катастарски приходи од ниви од V 
до УШ класа ако на секој декар одгледуваат нај-
малку по една овца, односно ако на секој 1,5 хектар 
одгледуваат по една крава. 

Член 6 
Како ридско-планински подрачја во смисла на 

одредбите од претходниот член се определуваат 
следните катастарски општини: Галиште, Правед-
ник, Шешково, Драгожел, Клиново, Драдња, Рож-
ден, Мрежичко, Конопиште, Радња, Ќесендре, Бо-
јанчиште, Куманичево, Бохула, Чемерско, Долна 
Бошава, Горна Бошава, Страгово и Крњево. 

Член 7 

Ослободувањето од плаќање придонес од личен 
доход од земјоделска дејност, во смисла на член 12 
од Законот за придонесите и даноците на граѓаните, 
трае: 

1. За земја што не е употреблива за земјодел-
ство, а која со вонредни трошоци е оспособена за 
земјоделски потреби 10 години. 

2. Земјата на која ќе се насадат нови лозја на 
лозарска почва 4 години. 

3. Земјата на која ќе се насадат нови овоштар-
ници со: 

— малини и рибизли 
— кајсии и праски 
— јаболка, круши и дуњи 
— бадеми, лешници, смокви, 

калинки и друго јужно 
овошје 

— ореви и костени 
— сливи, цреши и друго овошје 
4. На земјата на која ќе се насадат: 
— багреми, врби, тополи или 

друга шума од низок 
раст 10 години 

— брест и јасен 15 години 
— други видови дрвја 15 години 

Член 8 
На приходите од земја чија плодност ќе се по-

добри на 300/о со вонредни трошоци и работа на 
сопственикот (регулација, заштита од поплави, ису-

3 години 
6 години 
8 години 

8 години 
15 години 
6 години 
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шување, наводнување, заштита од порои, к о д и ф и -
кација, мелиорација на кисела земја и други мелио-
ративни мерки) обврзникот ќе плаќа придонес и за 
идните 15 години според катастарскиот приход од 
земјата пред извршувањето на мелиоративните 
мерки. 

IV. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД САМО-
СТОЈНО ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ И ДРУГИ 

СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ 

Член 9 
Придонес од личниот доход од самостојно врше-

ње на занаетчиски и други стопански дејности кои 
се облагаат според годишна паушална основица се 
плаќа по стопа од 12,7%. 

Член 10 
Придонес од личниот доход од самостојно вр-

шење на угостителска, превозничка со моторни во-
зила, месарска, фурнаџиска — производство на леб, 
зарзаватчиска, автомеханичарска и автолакерска 
дејност, се плаќа и тоа: 

АКО основицата се плаќа придонес 
изнесува по стопа % 

Преку до 
10.000 — — — — — — — 20 

10.000 15.000 - - - - - - - 22 
15.000 20.000 - - - - - - - 25 
20.000 30.000 - - - - - - - 27 
30.000 — — — — — — — 30 

Останатите дејности што се облагаат според 
вистинскиот доход придонесот се плаќа и тоа: 

АКО основицата се плаќа придонес 
изнесува по стопа % 

10.000 
10.000 15.000 - - - - - - - 17 
15.000 20.000 - - - - - - - 19 
20.000 30.000 - - - - - - - 21 
30.000 — — — — — — — 25 

Член 11 
Придонес од личниот доход од самостојно вр-

шење на занаетчиски и други стопански дејности 
според годишна паушална основица, плаќаат об-
врзниците кои дејноста ја вршат во помал обем 
(поради ниска коњуктурност, опаѓање на дејноста 
и сл.) од следните дејности: 

Ковачи, кондураџии, фурнаџии, услужни, бербе-
ри, фризери, мутавџии, часовничари, кожари, шап-
кари, фотографи, грнчари, колари, сарачи, хемиско 
чистење, шеќерџии, ќурчии, јорганџии, вол нов л а -
чари, опинчари, леблебиџии и сл. 

АКО обврзниците од наведените дејности во 
претходниот став во текот на годината остварат 
личен доход повеќе од 20% од највисокиот личен 
доход за работник во одредената стопанска орга-
низација ппиттоиолл^ гчтг личниот доход ќе го пла-
ќаат според вистинскиот доход. 

Член 12 
За утврдување на основиците на самостојните 

занаетчиски и други стопански дејности ќе служат 
годишните износи на личните доходи остварени од 
работен однос на работниците запослени во след-
ните работни организации: 

— радиомеханичари — 

— механичар^ часов-
никари, фризери и 
фотографи — — 

— ѕидари — — — — 

Занаетчиски дуќан „Бран" 
Кавадарци 
Претпријатие „Машино-
ремонт", Кавадарци 

Занаетчиска и друга 
стопанска дејност 

— бербери — — — 

— кондураџии — — 

— шивачи, столари, вол-
но-влачари, стакло -
ресци, огледалџии 

— бравари, колари, ко-
вачи и лимари — — 

Стопанска организација 

Берберска задруга „А. 
Славејков", Прилеп 

Кондураџиска задруга ,,В. 
Левата", Прилеп 
Занаетчиско услужно 
претпријатие .,Тиквешан-
ка", Кавадарци 

Занаетчиско услужно 
претпријатие „Црвена 
Ѕвезда", Кавадарци 

— — — Градежно претпријатие 
„Пелагонија" IX гради-
лиште, Кавадарци 

— арабаџии — — — Управа за комунални 
служби, Кавадарци 

— фурнаџии — — — Претпријатие „Жито-Ма-
кедонија" филијала, К а -
вадарци 

Занаетчиските и други стопански дејности кои 
се споредуваат со личните доходи на работните ор-
ганизации кои се под принудна управа или кои во 
текот на изминатиот период престанале да работат 
или примаат минимален личен доход ќе се споре-
дуваат со работната организација „Машиноремонт" 
Кавадарци. 

Член 13 
Пониска годишна основица ќе се утврдува на 

обврзниците: 
— кои занаетчиската или другата стопанска 

дејност отпочнале да ја вршат во текот на годи-
ната; 

— чија старост надминува 60 години за мажи 
и 55 години за жени, ако не користат туѓа работна 
сила повеќе од еден работник; 

— инвалиди и неспособни за работа над 50%, 
ако не користат туѓа работна сила повеќе од еден 
работник; 

— за привремен прекин на дејноста од причини 
што не зависат од неговата волја (смрт, болест, 
воена вежба и слично) ако прекинот на дејноста 
трае повеќе од 60 дена во годината. 

Член 14 
Придонес од личниот доход од самостојно вр-

шење на занаетчиски и други стопански дејности 
во годишен паушален износ, плаќаат обврзниците 
кои дејноста ја вршат во помал обем, повремено, 
кои претежно се занимаваат со земјоделство, без 
постојано место на работа (дуќани), лица што се во 
работен однос и лица кои претежно употребуваат 
сопствена работна сила и тс^а: 

— колари — — — — — до 500 нови дин. 
— ковачи — — — — — ДО 500 ) ) 

— бербери — — — — — ДО 500 а 
— фризери — — — — до 700 а 
— шивачи - — — — — ДО 500 w 
— столари — — — — — ДО 800 а 
— шивачки — — — — ДО 500 „ 
— плетачки — — — — ДО 1000 Ј) 
— везачки — — — — — ДО 500 а 
— налбати — — — — ДО 500 а 
— фотографи — — — — ДО 800 П 
— ситничари — — — — ДО 400 П 
— свирачи — — — — ДО 200 '„ 
— електро-инсталатери — ДО 1000 „ 
— прецизни механичари — ДО 1000 it 
— чистачи на чевли со дуќан ДО 200 it 
— чистачи на чевли без дуќан ДО 100 it 
— сечачи на дрва со машина ДО 800 „ 
— сечачи на дрва без машина ДО 200 It 
— израб. на гребени и брда ДО 200 „ 
— самарџиска — — — — ДО 300 it 
— четкарска — — — — ДО 300 it 
— поправка на чадори — ДО 300 it 
— изработка на предмети 

од ликорафија и слама ДО 200 it 
— абаџиска — — — — ДО 200 it 
— преработка на овошје, зе-

ленчук и шумски плодови ДО 400 it 
— воденичарска-поточар-

ска дејност — — — — ДО 1000 „ 
— перење и пеглање на об-

лека — — - — - ДО 200 И 
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- оџачарска — — — — до 300 и 
- калајџиска — — — — ДО 400 а 
- позамантериска — — — ДО 1000 „ 
- мутавџиска — — — — ДО 1000 П 
- изработка на черги — — ДО 300 П 
- острачка — — — — ДО 300 а 
— поплочарска (калдрма-

џиска) — — — — — ДО 2000 )) 

- варење на ракија — — ДО 300 it 
- валавичарска — — — ДО 1000 а 
- превоз со запрежни воз. ДО 2000 11 
— вршење на пренос со то-

варен добиток — — — ДО 1000 11 
- останати дејности — — ДО 1000 11 

Член 15 
Височината на годишниот паушален износ на 

придонесот во смисла на претходниот член за секој 
обврзник се утврдува во зависност од: обемот на 
работата на занаетчиската или другата стопанска 
дејност; услови за работа; работната способност на 
обврзникот; возраст; местото каде се врши дејноста; 
бројот на воденичките камења; капацитетот на ка-
заните за варење на ракија и друго. 

Член 16 
Придонес кој во смисла на член 72 од Основ-

ниот закон за придонесите и даноците на граѓаните 
во процент од остварениот бруто-приход плаќаат: 

— застапниците за продажба на лозови 
од лотарија и други игри на среќа — 20% 

— застапниците на установите за заштита 
на мали авторски права — — — — 25% 

— поверениците на заводите за осигурува-
ње, работните органи, поверениците на 
работните организации — — — — 25% 

— транспортните работници — — — 25% 
— собирани на отпадоци — — — — 10% 
— на приходите од провизии и деловни агенции 

и поверениците на издавачките претпријатија што 
ќе ги остварат тие со продажба на книги, списа-
нија, и други публикации на тие претпријатија, ако 
тие агенции и повереници не се во работен однос 
со издавачките претпријатија 25%, а на приходите 
што ќе ги остварат тие лица од собирање на огласи 
за објавување на книги, списанија и други публи-
кации на издавачките претпријатија 20%; 

— на приходите од провизии на ревизорите на 
весници што ќе ги остварат од продажба на весници 
во локалите (киосците за сметка на новинските 
претпријатија, новинските установи или новинските 
агенции, ако тие ревизори се занимаваат само со 
продажба на весници и ако не се во работен однос 
со односното претпријатие, установа или агенци-
ја 25%; 

— на приходите од превозничка дејност како 
споредна дејност во земјоделството остварен од др-
жавни органи и установи, самостојни установи, сто-
пански, задружни и општествени организации или 
од приватни правни лица кои се должни да водат 
работни книги 30%; 

— на приходите остварени од патувачки и за-
бавни дуќани и изведување на приредби 10%; 

— на приходите што ќе ги остварат граѓаните 
со повремено вршење на услуги на државни орга-
ни, установи и самостојни организации, задруги и 
општествени организации, ако со таквото вршење 
на услуги не се засновува работен однос и ако на 
таквите приходи не се плаќа придонес во годишна 
паушална основица, по вистинскиот доход или во 
годишен паушален износ 25%, а по договор за дело 
38%. 

V. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД САМО-
СТОЈНО ВРШЕЊЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ 

УСЛУГИ 

Член 17 
Придонес од личниот доход од самостојно вр-

шење на интелектуални услуги се плаќа: 

на основица се плаќа придонес 
преку до по стопа 

10.000 - - - - - - - - - 15% 
10.000 15.000 - - - - - - - 16% 
15.000 20.000 - - - - - - - - 18% 
20.000 25.000 - - - - - - - 20% 
25.000 30.000 - - - - - - - 22% 
30.000 40.000 - - - - - - - 24% 
40.000 - - - - - - - 26% 

Член 18 
Придонес од личниот доход од самостојно вр-

шење интелектуални услуги во процент во секој 
поединечно остварен бруто-приход (придонес по 
одбивање)' согласно член 82-а од Основниот закон 
за придонесите и даноците на граѓаните, плаќаат 
граѓаните, кои вршат повремени услуги на државни 
органи и за работните и другите организации, ако 
тие приходи не потекнуваат од работен однос, од 
авторски права ниту од вршење на интелектуални 
услуги на обврзниците кои плаќаат придонес спо-
ред годишна основица или во годишен паушален 
износ на придонес по стопа од 38%. 

Член 19 
Како минимална основица за плаќање на при-

донес од личниот доход од самостојно вршење на 
интелектуални услуги ќе служи: 

1. За адвокатите, едногодишниот просечен ли-
чен доход на судија во Општинскиот суд во К а -
вадарци. 

2. За инженер и геометар и други, едногодиш-
ниот просечен личен доход на инженер и геометар 
или соодветен работник запослен во Собранието на 
општината Кавадарци. 

Член 20 
Придонес во годишен паушален износ од инте-

лектуални услуги плаќаат обврзниците и тоа: 
— професори, наставници, учите-

ли (по јазици, музика и друго) до 1000 н. дин. 
— стенографи, стенодактилографи, 

дактилографи и нотографи до 1000 н. дин. 
— свештеници: 

во градот — — — — — 500 н. дин. 
во селата - - - - - 300 н. дин. 

Член 21 
Височината на годишниот паушален износ од-

носно основицата за секој обврзник ќе се утврдува 
според начинот, мерилата пропишани за занаетчи-
ските и другите стопански дејности. 

Член 22 
Се ослободуваат од плаќање на придонес од 

интелектуални услуги приходите на учениците и 
студентите остварени од поучување на други лица, 
како и приходите остварени преку студентски и 
младински организации односно нивните задруги, 
сервиси и домови додека се на редовно школување. 

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

УНАПРЕДУВАЊА 

Член 23 
Придонес од личниот доход од авторски права, 

патенти и технички унапредувања на основицата 
определена според член 85 од Основниот закон за 
придонесите и даноците на граѓаните се плаќа по 
стопа од: 
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ако основицата на придонесот изнесува 
се плаќа придонес 

преку до по стопа 
10.000 - - - - - - - - 13% 

10.000 12.000 - - - - - - - 15% 
12.000 14.000 - - - - - - - 16% 
14.000 17.000 - - - - - - - 17% 
17.000 22.000 - - - - - - - 18% 
22.000 26.000 - - - - - - - 19% 
26.000 30.000 - - - - - - - 20% 
30.000 35.000 - - - - - - - 22% 
преку 35.000 - - - - - - - 25% 

VII. ДАНОК НА ПРИХОД ОД ЗГРАДИ 
Член 24 

Данок на приход од згради се плаќа: 
— на приходите од станбени згради — — 70% 
— на приходите од деловни простории 

што ги користи сопственикот — — — 70% 
— на приходите од деловни простории 

што се издаваат под наем — — — 50% 
— за згради што се издаваат под наем 

од верските заедници — — — — 50% 
— на приходите од деловните простории 

издадени под наем на работни орга-
низации во кои еден член од фамили-
јата е запослен во продавници — — 90% 

Член 25 
Едногодишната амортизација, трошоците за одр-

жување и управување, како и другите трошоци по-
требни за остварување на приходите од станбени 
и деловни згради се определува 50% од висината на 
годишната станарина утврдена со одлука на оп-
штинското собрание, односно 20% од закупнината. 

За станбените згради издадени под закуп — ки-
рија на ученици и воени лица не се плаќа данок 
на приходи од згради. 

v i n . ДАНОК НА ПРИХОД ОД ИМОТ И ИМОТНИ 
ПРАВА 
Член 26 

Данок на приход од имот и имотни права се 
плаќа: 

на основица се плаќа придонес 
преку до по стопа 

1.000 - - - - - - - 20% 
1.000 2.000 - - - - - - - 25% 
2.000 3.000 - - - - - - - 30% 
3.000 5.000 - - - - - - - 35% 
5.000 8.000 - - - - - - - 40% 
преку 8.000 - - - - - - - 50% 

Член 27 
Данок на приход од издавање под закуп на на-

местени соби се плаќа во' годишен паушален износ 
и тоа: 

R Во згради од Во згради од 
згради од м е ш а н Мате- слаб материјал 

тврд материјал р и ј а л и моќтаж. згради 

Со едно легло 200 н. д. 150 н. д. 100 н. д. 
Со две легла 250 н. д. 200 н. д. 150 н. д. 
Со три легла 300 н. д. 250 н. д. 200 н. д. 
За повеќе од 
три легла за 
секое поната-
мошно легло 100 н. д. 80 н. д. 50 н. д. 

IX. ДАНОК НА ОРУДИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ХИБРИДНА ЛОЗА, НА 

ТОВАРНИ ДРУМСКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА 
И НА КОМБИ ВОЗИЛА 

Член 28 
На орудија за производство во земјоделството, 

хибридна лоза, на товарни друмски моторни во-
зила, приклучни возила и комби возила се плаќа: 

— за трактори до 30 КС — — — 800 н. дин. 
— за трактори над 30 КС — — — 1000 „ 
— за трактори приколки — —- — 1000 „ 
— за тракторски приклучни оруди-

ја сеалки, косачки, самоврзачки 
и др. — — — — — — — 100 

— на булдожер — — — — — 300 
— на комбајн — — — — — 500 
— на багер — — — — — — 500 
— вршачки до 500 кгр. — — — 500 
— орудија за расфрлување на веш-

тачко ѓубре со рачна влечка — 100 
— со машински погон — — — 200 
— на култиватори — — — — —100 
— на хибридна лоза од 1 чокот — 0,50 
Годишниот паушален износ на данокот на то-

варни друмски моторни возила, приклучни возила 
и на комби возила од тон на носивост изнесува и 
тоа: 

по тон годишен износ 
од 1 до 4 тона — — — — — — 800 н. динари 
преку 4 тона — — — — — 900 н. динари 

X. ДАНОК НА ПРИХОД ОСТВАРЕН СО УПО-
ТРЕБА НА ДОПОЛНИТЕЛНА РАБОТА 

ОД ДРУГИ ЛИЦА 
Член 29 

Данок на приход остварен со употреба на до-
полнителна работа од други лица во земјоделството 
се плаќа во паушален износ од 200 нови динари за 
секој запослен работник. 

Член 30 
Данок на приход остварен со употреба на до-

полнителна работа од други лица освен во земјо-
делството се плаќа по стопа од 20%. 
XI. ДАНОК НА ДОБИВКИ ОД ИГРИ НА СРЕЌА 

Член 31 
Данок на добивки од игри на среќа се плаќа по 

стопа од 5% од основицата утврдена согласно член 
2 и 3 од Основниот закон за данокот на добивки од 
игри на среќа. 

XII. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ 
Член 32 

Обврзниците на придонесот односно данокот 
освен обврзниците на придонесот од личен доход 
од земјоделство и обврзниците на придонесот што 
се плаќа по одбивање и во годишен паушален из-
нос, должни се на надлежниот орган на општи-
ната да му поднесат пријава со потребните податоци 
за утврдување височината на придонесот и данокот. 

Обврзниците на данокот на приход од згради 
не поднесуваат пријави до колку во текот на годи-
ната за која се врши облог не настанат промени 
што влијаат врз даночната основица. 

Пријавата од став 1 е составен дел на оваа 
одлука. 

Член 33 
Пријавата се поднесува секоја година во текот 

на месец јануари, по општ јавен повик и во сро-
кот предвиден во него, а кој не може да биде по-
кус од 15 дена. 

Обврзниците што не ќе поднесат пријава во 
определениот срок ќе се повикаат поединечно да 
го сторат тоа во срок од 8 дена од денот на врачу-
вањето на поканата. 

ХШ. ПОСТАПКА И ДРУГИ ОДРЕДБИ 
Член 34 

Граѓаните кои поднесуваат барања за вршење 
угостителска, превозничка со моторни возила, ме-
сарска, зарзаватчиска, автомеханичарска и про-
извод на фурнаџиска дејност се должни кон бара-
њето да поднесат писмена изјава од двајца гра-
ѓани кои ќе гарантираат за исплатата на неговите 
обврски кон заедницата по однос на придонесите и 
даноците, ако тие обврски не ќе можат ниту по 
присилен пат да се наплатат од обврзникот. 

Гарант од претходниот став може да биде гра-
ѓанин кој со својот имот или приходи е во со-
стојба да го обезбеди наплатувањето на обврските, 
односно предноста на имотот да изнесува 50.000 но-
ви динари. 
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Обврзникот кој со својот имот или приходи е 
во состојба да обезбеди наплатување на обврските 
односно вредноста на неговиот имот изнесува 50.000 
нови динари, може да биде и самиот гарант преку 
заложување на својот имот. 

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 35 

Трошоците за секој излез на работникот (извр-
шителот) во врска со попис, пленидба и продажба 
изнесуваат 30 нови динари. 

Трошоците за процените и сведоците се пла-
ќаат од час во зависност од еднодневната зарабо-
тувачка, ако тие лица не се во работен однос се 
плаќа по 30 нови динари. 

Член 36 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за општински придонеси 
и даноци на граѓаните бр. 01-1066 од 20. И. 1968 год. 

Член 37 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1.1.1969 година. 

Бр. 01-7300 
30 декември 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, с. р. 

3. 
Врз основа на членовите 5, 22, 23, 35 и 43 од 

Основниот закон за данокот на промет („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 14/65) и член 9 од Законот за 
измена и дополненија на Основниот закон за да-
нокот на промет („Службен лист на СФРЈ" бр. 
57/65), членовите 17 и 18 од Законот за измени и 
дополненија на Основниот закон за данок на про-
мет („Службен лист на СФРЈ" бр. 52/66), член 3 
став 1 од Законот за измени и дополненија на За-
конот за тарифата на Сојузниот данок на промет 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 24 и 26/68) и член 247 
од Статутот на општината Кавадарци, Собранието 
на општината Кавадарци, на заедничката седница 
на Општинскиот собор и Соборот на работните за-
едници, одржана на 30. XII. 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
за воведување општински данок на промет на стоки 
на мало и општински данок на надоместок од услу-
ги и за пропишување начинот на утврдувањето, 
пресметувањето и наплатувањето на сојузниот, ре-
публичкиот и општинскиот данок на промет на 
обврзниците на кои придонесот од личниот доход 
од самостојно вршење занаетчиски и други стопан-
ски дејности им се обложува според основицата или 

паушален износ 
I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Се воведува општински данок на промет на 

стоки на мало и општински данок на надоместок од 
услуги што се остваруваат на подрачјето на општи-
ната Кавадарци. 

Член 2 
Општинскиот данок на промет на стоки на ма-

ло и општинскиот данок на надоместокот од услуги 
се плаќа само на прометот на производите што слу-
жат за крајна потрошувачка односно на надоме-
стоците на услуги ако со Тарифата на општински 
данок на промет на надоместоци за услуги (во на-
тамошниот текст Тарифа) е предвидена наплата на 
данокот. Тарифата е составен дел на оваа одлука. 

Член 3 
Како промет на стоки на мало се подразбира 

секоја продажба извршена непосредно на потрошу-
вачите во смисла на одредбите од Основниот закон 
за данокот на промет, како и потрошувачката од-
носно употребата на производи што подлежат на 
плаќање данок на промет, ако се земаат за лична 
употреба. 

Член 4 
Обврзниците на кои придонесот од личен доход 

од самостојно вршење занаетчиски и други стопан-
ски дејности им се обложува според годишна пау-
шална основица или во годишен паушален износ 
ќе го плаќаат сојузниот, републичкиот и општин-
скиот данок на промет според годишната паушална 
основица или во годишен паушален износ. 

Член 5 
Годишната паушална основица на данокот на 

промет на стоки на мало и надоместок од услуги по 
браниш, занимања и дејности се утврдува врз осно-
ва на утврдената основица на придонесот која слу-
жи за облог на придонесот од личен доход од за-
наетчиска и друга стопанска дејност зголемена за 
следните проценти: 

— фризерска — — — — — — 40% 
— за останати дејности - — — — 20% 

Член 6 
Годишниот паушален износ на данокот на про-

мет на стоки на мало се утврдува врз основа на 
утврдениот придонес од личен доход во паушален 
износ во височина од 20% од паушалниот износ. 

Општинскиот орган за финансии годишниот 
паушален износ на данокот на промет по став 1 од 
овој член ќе го утврди посебно сојузниот, републич-
киот и општинскиот данок сразмерно учеството на 
етопата на секоја општествено-полптичка заедница 
во збирот на стопите на сите општествено-политич-
ки заедници. 

Член 7 
Општинскиот данок на надоместоци од услуги 

по годишна паушална основица и годишен пауша-
лен износ се утврдува и пресметува според члено-
вите 5 и 6 од оваа одлука. 

Член 8 
Пресметувањето и уплатувањето на данокот на 

промет ќе се врши во сроковите и начинот пропи-
шан за придонесот од личен доход од вршење на 
занаетчиска и друга стопанска дејност. 

Член 9 
Од општинскиот данок на промет на алкохолни 

пијалоци во трговијата и угостителството се осло-
бодуваат: Угостителското претпријатие „Балкан" — 
Кавадарци, Лозаро-винарското претпријатие „Тик-
веш" — Кавадарци и работничката менза на Шум-
ско-индустрискиот комбинат „Страшо Пинџур" — 
Кавадарци. 

Член 10 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за општински данок 
на промет бр. 01-1066 од 20. II. 1968 година, Одлу-
ката за измени и дополнување на одлуката за во-
ведување на општински данок на промет бр. 01 -
2399 од 11. IV. Г968 година и Одлуката за измени и 
дополненија на Одлуката за Тарифата на општин-
скиот данок на промет и општински данок на на-
доместоци и услуги бр. 5691 од 14. XI. 1968 година. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1.1. 1969 година. 

Бр. 01-7301 
30 декември 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, с. р. 

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 
Тарифа на општински данок на промет и оп-

штински данок на надоместок од услуги. 
А) ПРОИЗВОДИ 
Тарифен број 1 

стопа 
На прометот на сите производи што слу-

жат за крајна потрошувачка, освен на про-
метот на производот што се посебно пред-
видени во оваа тарифа или за кои е пред-
видено даночно ослободување — — — — 8 
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ЗАБЕЛЕШКА: По овој тарифен број ќе се плаќа 
општински данок на промет и на прометот остварен 
и со отпадни и стари употребени материјали до 
колку истите не се наменети за репродукција. 

Тарифен број 2 
На прометот на патнички и товарни авто-

мобили, трактори и приклучни машини — 3 
ЗАБЕЛЕШКА: 1. Како патнички автомобил од овој 
тарифен број се подразбира автомобилот за превоз 
на патници со најмногу 9 седишта вклучувајќи го 
и седиштето на возачот кој е дефиниран по ЈУС 
MHO 010 под децимална ознака 1-5 и 2. 

2. На прометот на резервни делови на патнички 
автомобили се плаќа данок по стопа определена по 
тарифен број 1. 

3. По овој тарифен број се плаќа општински 
данок на промет и на патнички автомобили што ги 
увозуваат граѓани и граѓански правни лица. Овој 
данок се плаќа во седиштето односно живеалиште-
то на даночниот обврзник. 

Тарифен број 3 
На остварениот промет на пиво се плаќа данок: 
— во трговијата 0,50 дин. од 1 литар 
— во угостителството 0,30 дин. од 1 литар. 

Тарифен број 4 
На остварениот промет на природно вино се 

плаќа данок: 
— во трговијата 1,00 дин. од 1 литар 
— во угостителството 0,50 од 1 литар 
На остварениот промет на природна ракија се 

плаќа данок: 
— во трговијата 2,00 дин. од 1 литар 
— во угостителството 1,00 од 1 литар 

Тарифен број 5 
На прометот на вештачка ракија се плаќа да-

нок: 
— до 25 вол. % алкохол по 1,00 дин. од 1 литар 
— над 25 вол. % алкохол по 2,00 дин. од 1 литар 
На прометот на специјални вина се плаќа данок: 
— со набавна цена до 7,00 дин. по 1,00 дин. од 

1 литар 
— со набавна цена од 7,00 дин. до 10,00 дин. по 

1,50 динари од 1 литар 
— со набавна цена над 10,00 по 3,00 динари од 

1 литар. 
На прометот на ликери и жестоки пијалоци се 

плаќа данок: 
— со набавна цена до 12,00 дин. по 2,00 динари 

од 1 литар 
— со набавна цена од 12,00 дин. до 17,00 дин. 

по 4,00 дин. од 1 литар, 
— со набавна цена над 17,00 дин. по 10,00 динари 

од 1 литар. 
На остварениот промет на природни жестоки 

пијалоци се плаќа данок: 
— за сите видови по 4,00' дин. од 1 литар. 

ЗАБЕЛЕШКА: Данок на промет по тарифен број 
3, 4 и 5 се плаќа на прометот што ќе го остварат 
трговски, угостителски, производни и други работ-
ни организации на крајни потрошувачи. 

Б. УСЛУГИ 
Тарифен број 6 

На надоместок од занаетчиски услуги: 
фризери, молери, радиомеханичари, електро-

инсталатори и автомеханичари — 6%. 
На надоместок од комунални услуги: 
— водоисталатери 6%. 

Тарифен број 7 
На приходи добиени од лотарија и на влогови 

на јавни обложувања 8%. 
Тарифен број 8 

На надоместок за закуп или на закуп на нед-
вижни или подвижни предмети освен на надомес-
тоците за закуп или под закуп на згради 5%. 

Тарифен број 9 
На надоместок за услуги за превоз на патници 

и стока од страна на граѓани и граѓански правни 
лица 10%. 

Тарифен број 10 
На надоместоците (провизии) од трговските ус-

луги на комисионите претпријатија и дуќани 4%. 

Тарифен број 11 
На надоместоци (провизии) од трговските услу-

ги на трговските агенции, посреднички претприја-
тија и посреднички бироа 25%. 

4. 
Врз основа на член 50 од Основниот закон за 

работните односи („Службен лист на СФРЈ" бр. 
43/66), член 22 став 2 од Законот за угостителската 
дејност на граѓаните („Службен весник на СРМ" 
бр. 28/65) и член 38 став 2 од Законот за само-
стојните занаетчии („Службен весник на СРМ" бр. 
18/64), Собранието на општината Кавадарци, на 
заедничката седница на Општинскиот собор и Со-
борот на работните заедници, одржана на 30. XII. 
1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВО ТРГОВИЈАТА, УГОС-

ТИТЕЛСТВОТО И ЗАНАЕТЧИСТВОТО 
I. 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Работните организации од областа на тргови-
јата, угостителството и занаетчиството, како и са-
мостојните угостителски и занаетчиски дуќани го 
утврдуваат работното време на своите работни еди-
ници во согласност со одредбите на оваа одлука. 

Како трговски, угостителски и занаетчиски об-
јекти, во смисла на оваа одлука, се сметаат работ-
ните единици на трговските, угостителските зана-
етчиските и други претпријатија во кои се врши 
промет на мало на стоки и услуги и самостојните 
угостителски и занаетчиски дуќани. 

Како работно време, во смисла на оваа одлу-
ка, се смета работното време во кое работните еди-
ници од претходниот став продаваат стоки односно 
вршат услуги. 

Член 2 
Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на: 
угостителските објекти кои ги основаат работни-

те и други организации и органи за вршење на 
угостителски услуги на своите членови. 

Член 3 
Работното време утврдено со оваа одлука е ми-

нимално во кое објектите од член 1 на оваа одлука 
мора да бидат отворени. 

По исклучок, Одделението за стопанство на ра-
ботни организации или самостоен дуќан, покрај ра-
ботното време определено со оваа одлука, може 
да одобри и друго работно време ако за тоа по-
стојат оправдани причини. 

Со одобрението од претходниот став не може 
да се менува распоредот на задолжителното работ-
но време, пропишано со оваа одлука. 

Член 4 
Почетокот и завршетокот на работното време 

зависи од годишниот период кој според оваа од-
лука, може да биде летен и зимски. 

Летниот период почнува од 1 мај и трае до 
30 септември, а зимскиот бд 1 октомври до 30 ап-
рил. 

Работното време задолжително се истакнува на 
влезот во сите објекти според член 1 став 2 од 
оваа одлука. 

II. РАБОТНО ВРЕМЕ ВО КАВАДАРЦИ 
Член 5 

Работното време на работните единици според 
член 1 став 2 од оваа одлука кои се лоцирани во 
реонот на гр. Кавадарци почнува и завршува 
односно трае: 

А) Во трговските објекти 
1. На стоковната куќа, продавниците за про-

мет со индустриски стоки во сите работни денови 
освен во среда и петок и во деновите спроти др-
жавните празници: 

а) во летниот период од 7—11 и од 16,30—19,30 
часот; 



29 јануари 1969 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ L Бр. 2 - Стр. 47 

б) во зимскиот период од 8—12 и од 15—18 ча-
сот. 

2. На продавниците за промет со прехранбени 
производи: 

а) во летниот период од 7—11 и од 16,30—19,30 
часот; 

б) во зимскиот период од 8—12 и од 15—18 ча-
сот. ^ 

3. На продавниците за овошје и зеленчук — 
пиљарниците: 

а) во летниот период од 6—10 и од 16,30—19,30 
часот. 

Во неделите и државните празници во летниот 
и зимскиот период од 7—10 часот. 

4. На продавниците за леб и бели печива на 
ул. „Илинденска" и „Зелен пазар": 

а) во летниот период од 6—20 часот; 
б) во зимскиот период од 6—20 часот. 
Во неделните и другите државни празнични 

денови во летниот и зимскиот период од 6,30—11 
часот. 

На останатите продавници за леб и бели пе-
чива: 

а) во летниот период од 6—11 и од 17—19 часот; 
б) во зимскиот период од 8—12 и од 15—18 ча-

сот. 
На продавниците за печива во летниот период 

од 5 до 10 и од 16 до 18 часот, а во зимскиот пе-
риод од 6—11 и од 16—18 часот. 

5. На продавниците за месо и продавницата за 
риби и месни производи: 

а) продавницата „Нон-стоп" за месо во летниот 
период од 6—21, а во зимскиот период од 7—20 
часот. 

Во неделните и другите државни празнични де-
нови во летниот и зимскиот период од 7—10 часот. 

Продавниците за месо и риби: 
а) во летниот период од 6 до 10 и од 16—19 

часот; 
б) во зимскиот период од 8—12 и од 12—18 ча-

сот. 
6. Продавниците за млеко и млечни производи: 
а) во летниот период од 5—10 и од 17—19 ча-

сот; 
б) во зимскиот период од 6—И и од 15—18 ча-

сот. , 
Во неделните и другите државни празнични 

денови работното време ќе зависи од издавањето 
на млекото на потрошувачите. 

7. На продавниците за самопослужување во гр. 
а) во летниот период од 5,30 до 21 часот; 

Кавадарци работното време е: 
б) во зимскиот период од 6 до 20 часот. 
Во неделните и другите државни празнични де-

нови во летниот и зимскиот период од 7 до 10 ча-
сот. 

8. На продавниците за промет со огревен и гра-
дежен материј ал: 

а) во летниот период од 6 до 10 и од 16 до 19 
часот. 

б) во зимскиот период од 8 до 15 часот. 
9. На продавниците за тутун, тутунски прера-

ботки, кибрит и вредносници „Нон-стоп" ќе работат 
секој ден во неделата: 

а) во летниот период од 6 до 21 часот, 
б) во зимскиот период од 7 до 20 часот. 
На останатите продавници: 
а) во летниот период од 6 до 10 и од 17 до 

20 часот, 
б) во зимскиот период од 7 до 12 и од 15 до 

18 часот. 
10. На земјоделските аптеки: 
а) во летниот период од 6 до 10 и од 17 до 

20 часот. 
б) во зимскиот период од 8 до 12 и од 15 до 

18 часот. 
11. На продавницата за промет со отпадоци: 
а) во летниот период од 7 до 11 и од 16,30 до 

19,30 часот 
б) во зимскиот период од 8 до 12 и од 15 до 

18 часот. 

12. Помината станица на „Југопетрол" Скопје за 
продажба на нафта и нафтени деривати — Кава-
дарци: 

а) во летниот период од 5 до 21 часот 
б) во зимскиот период од 6 до 20 часот во сите 

работни денови и во неделата. 
13. На продавницата за алкохолни пијалоци: 
а) во летниот период од 7 до 11 и од 16,30 до 

19,30 часот 
б) во зимскиот период од 8 до 12 и од 15 до 

18 часот. 
14. На сите работни единици од реден број 1 до 

13 освен на продавниците со оваа одлука им е 
утврдено поинакво работно време во среда и петок: 

а) во летниот период од 7 до 14 часот 
б) во зимскиот период од 8 до 15 часот. 
Спроти државните празници рабртното време 

еднократно „Нон-стоп" во продавниците е: 
а) во летниот период од 7 до 20 часот 
б) во зимскиот период од 8 до 18 часот. 
Со исклучок на продавниците со огревен и гра-

дежен материјал за кои работното време е во 
летниот период од 7 до 17, а во зимскиот период 
од 8 до 16 часот. 

B) Во угостителството: 
1. На хотелот „Нон-стоп" во летниот и зим-

скиот период од 0 до 24 часот. 
2. На гостилници^ во летниот период од 5 до 

22, а во зимскиот период од 6 до 21 часот. 
3. Бифеата во летниот период од 6 до 23 ча-

сот, а во зимскиот период од 6 до 22 часот. 
4. На слаткарниците во летниот период од 6 

до 22, а во зимскиот период од 6 до 21 часот. 
5. На рестораните и кафеаните во летниот пе-

риод од 5 до 23, а во зимскиот период од 6 до 23 
часот. 

C) Во занаетчиството: 
1. Занаетчиските дуќани, освен берберските, 

фризерските и фотографските, се должни да бидат 
отворени во работните денови: 

а) во летниот период од 7 до 11 и од 16,30 до 
19,30 часот. 

б) во зимскиот период од 8 до 12 и од 15 до 
18 часот. 

2. Берберските, фризерските и фотографските 
дуќани ќе работат: 

а) во летниот период од 7 до И и од 16 до 
20 часот. 

б) во зимскиот период од 8 до 12 и од 16 до 
19 часот. 

Во сабота работното време се продолжува за 
1 час. 

Во неделните и државните празнични денови 
берберските дуќани можат да работат од 7 до 10 
часот, а фотографските дуќани како во редовното 
работно време. 

3. Работното време во пазарните денови за ко-
вачите, потковувачите и самарџиите трае („Нон-
стоп") и тоа: 

а) во летниот период од 6 до 18 часот 
б) во зимскиот период од 7 до 16 часот. 
Фурнаџии 
Работонто време на фурнаџиите што вршат про-

изводство на леб во гр. Кавадарци трае: 
а) во летниот период од 02 до 10 часот прет-

пладне 
б) во зимскиот период од 03 до 11 часот прет-

пладне. 
Работното време на останатите фурнаџии — ус-

лужни: 
а) во летниот период од 5 до 13 часот 
б) во зимскиот период од 6 до 14 часот. 
Д) П а з а р и ш т е 
Работното време на пазариштето на мало во 

среда и петок трае: 
а) во летниот период од 5 до 17 часот 
б) во зимскиот период од 6 до 15 часот. 
Во останатите денови во летниот период од 

5 до 14 часот, а во зимскиот период од 6 до 13 
часот. 
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III. РАБОТНО ВРЕМЕ ВО ОСТАНАТИТЕ МЕСТА 
Член 6 

Работното време во останатите населени места 
почнува и завршува, односно трае: 

1. На угостителските дуќани на село во лет-
ниот период од 6 до 22, а во зимскиот период од 
7 до 20 часот. 

2. На занаетчиски дуќани на село во летниот 
период од 6 до 11 и од 17 до 20 часот, а во зим-
скиот период од 7 до 12 и од 15 до 18 часот. 

Работното време на продавниците за промет 
на мешани стоки во селата го утврдуваат органи-
те на управувањето на работната организација во 
согласност со Советот на месната заедница. 

Член 7 
Контрола над правилната примена и извршу-

вање одредбите на оваа одлука ќе врши пазариш-
ниот инспектор и органите на милицијата. 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 8 

Против работната организација која не го ут-
врди работното време во текот на денот по про-
писите на оваа одлука, ќе се применат казнените 
одредби од член 145 став 1, точка 5, а против од-
говорното лице по член 145 став 2 од Основниот 
закон за работните односи. 

Член 9 
Со парична казна до 300 динари за прекршок 

ќе се казни работната организација: 
1. Ако работната единица не ја држи отворена 

во работното време утврдено со член 5 од оваа 
одлука. 

2. Ако ја држи отворена преку работното вре-
ме без да добие одобрение од Одделението за сто-
панство според член 3 став 2 од оваа одлука. 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице во работната организација со 
парична казна од 50 до 200 динари. 

Член 10 
Со парична казна од 50 до 200 динари ќе се 

казни за прекршок самостоен угостител и занает-
чиски дуќан: 

1. АКО дуќанот не се држи отворен во работ-
ното вр^ме утврдено со оваа одлука; 

2. Ако дуќанот се држи отворен преку работ-
ното време спротивно од оваа одлука. 

Член 11 
Со парична казна од 50 до 300 динари ќе се 

казни за прекршок работна организација, самостоен 
угостител и занаетчија: 

1. Ако на влезната врата или друго видно мес-
то во деловната просторија не истакне распоред 
на работното време. 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице во работната организација или 
друго правно лице со парична казна од 20 до 200 
динари. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи досегашната Одлука за 
минималното работно време во трговијата, угости-
телските и занаетчиските претпријатија и дуќани 
бр. 05-1716 од 23. III. 1965 година. 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-7306 
30 декември 1968 година 

К а в а д а р ц и Претседател 
на Собранието на општината 

Кавадарци, 
Стојан Андов, с. р. 

5. 
Врз основа на член 2 од Законот за издвоју-

вање средства за станбена изградба („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 35/65) и член 94 од Уставот на СРМ, 
Собранието на општината Кавадарци, на заеднич-
ката седница на Општинскиот собор и Соборот на 
работните заедници одржана на 30. XII. 1968 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛОТ НА СРЕДСТВАТА ШТО СЕ ИЗДВОЈУ-
ВААТ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА СТАНАРИ-

НАТА ВО 1969 ГОДИНА 

Член 1 
Работните организации и други општествено-

правни лица, како и државните органи, се долж-
ни на вкупниот износ на средствата од кои ћла-
ќаат придонес од личниот доход од работен однос, 
да уплатуваат на посебна сметка кај Службата на 
општественото книговодство 0,70% за покривање на 
разликата во станарината (субвенционирање). 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1. I. 1969 година. 

Бр. 01-7305 
30 декември 1968 година 

К а в а д а р ц и 
Претседател 

на Собранието на општината 
Кавадарци, 

Стојан Андов, с. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

5Ј Закон за републички придонеси и даноци на 
^ г р а ѓ а н и т е (Пречистен текст) — — — — 17 
6 / Закон за придонесите и даноците на гра-
^ ѓаните (Пречистен текст) — — — — — 18 
7^ Одлука за именување член на Советот на 

9Центарот за странски јазици во Скопје — 32 
Упатство за начинот на водењето на работ-
ните книги на обврзниците на придонесот 
од личниот доход од самостојно вршење на 

^^занаетчиски и други стопански дејности — 32 
9. ^Упатство за легитимацијата на инспекторот 

за приходи — — — — — — — — 37 
Оу Наредба за изменување на Наредбата за 
Ѕ одредување ловостој на одредени видови 

риби и ракови — — — — — — — — 37 
Прописи на општинските собранија 

Т) Одлука за буџетот на општината Кавадарци 
Ј за 1969 година — — — — — — — — 37 

Одлука за општински придонеси и даноци 
- ^ н а граѓаните — — — — — — — — 41 
Зу Одлука за воведување општински данок на 
^ промет на стоки на мало и општински данок 
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