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Врз основа на член 34 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за даноците на гра-
ѓаните („Службен весник на СРМ" број 46/75), З а -
конодавно-правната комисија на Собранието на 
СРМ, на 22-ра седница одржана на 11 март 1976 
година го утврди пречистениот текст на Законот за 
даноците на граѓаните. 

Пречистениот текст на Законот за даноците 
на граѓаните ги опфаќа Законот за даноците на 
граѓаните („Службен весник на СРМ" број 39/72), 
Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за даноците на граѓаните („Службен весник на 
СРМ" број 3/73, 24/73, 46/73, 48/74 и 46/75), во кои 
е означено времето на нивното влегување во сила. 

Број 09-24 
11 март 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија, 
Димче Козаров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

(Пречистен текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
За задоволување на општите општествени по-

треби, секој граѓанин е должен, според своите при-
ходи односно економска сила, да плаќа даноци. 

Член 2 
Граѓаните на територијата на Републиката има-

ат подеднакви услови, определени со закон, еднак-
ви обврски во поглед на плаќањето на даноците. 

Член 3 
Општините ги усогласуваат обврските ' за пла-

ќање на даноците, а особено стапките и паушал-
ните износи на даноците, со склучување на меѓу-
општинскиот договор. ' 

Иницијатива за меѓуогпптинско договарање по-
, кренуваат собранијата на општините, а може да 
' покрене и Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Член 4 
Не се сметаат за личен доход односно приходи 

и не подлежат на плаќање на данок: 
1. примањата по основ на одликувања и народ-

но признание; 
2. боречкиот додаток; 
3. примањата според прописите за правата на 

воените инвалиди од војните и мирновремените 
воени инвалиди; 

4. примањата според прописите за правата на 
носителите на „Партизанска споменица 1941" и 
„Илинденска споменица"; 

5. социјалните помошти што ги исплатува оп-
штината; и 

6. наградите што се даваат како особено оп-
штествено признание, востановено со закон или од-
лука на општината; наградата за животно дело; 
наградите од Организацијата на обединетите нации 
или од нејзини организации, од меѓународни орга-
низации и од странски национални организации со 
меѓународен углед; примањата од јубилејни изда-
нија, како и примањата од јубилејни претстави и 
концерти и примањата остварени со приредување 
на ретроспективни изложби на уметнички творби; 
на приходот отстапен на општествената заедница 
или самоуправни интересни заедници, општествени 
организации или организации на здружениот труд 
за хумани, социјални, просветни, културни, научни 
и други слични цели. 

Член 5 
Републиката и општините воведуваат обврска 

за плаќање на данок, кој со посебен закон им при-
паѓа како нивни приход. 

Член 6 
При пропишувањето на обврските за плаќање 

на даноци, Републиката и општините водат сметка 
тие обврски да се утврдуваат така што даноч-
ните обврзници трајно да бидат поттикнувани за 
зголемување на производството и на продуктивно-
ста на трудот. 

Член 7 
Даночен .'обврзник е граѓанин/ што остварува 

личен доход, односно приход или што поседува или 
ќе стекне имот за кој, врз основа на овој закон, 
се плаќаат даноци. 

По исклучок, кога е тоа определено со овој з а -
кон, даночен обврзник е! граѓанин-претставник на 
домаќинството — чиј член е и тој. 

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

Во поглед на обврската за плаќање на данок, 
со граѓаните се изедначени и приватноправните ли-
ца, ако со закон не е поинаку определено. 

Странските државјани, странските приватно-
правни лица и странските организации, кои во 
Републиката остваруваат доход односно приход 
или имаат или пак ќе се здобијат со имот, пла -
ќаат данок според овој закон, ако со друг закон 
или со меѓународна спогодба не е поинаку опре-
делено. 

Член 8 
Основица' на данокот од личен доход е лични-

от доход на граѓанинот што ќе го оствари со личен 
труд, како и другите приходи од кои се плаќа да -
нок според овој закон. 

• Личниот доход, кој служи како основица за 
плаќање на данок од личен доход, ги содржи и 
сите придонеси и даноци што се плаќаат од лич-
ните "доходи според овој закон и други прописи. 

Основица на данокот на приходите од имот и 
имотни права е приходот што ќе го оствари гра-
ѓанинот со користење на имот или имотни права. 

Основица на данокот на имот е вредноста на 
недвижноста што ќе ја стекне граѓанинот врз ос-
нова на наследство или подарок, како и имотните 
предмети определени со закон. 
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Член 9 
Годишните основици за пресметување .на дано-

кот се заокружуваат на цели 10 динари на тој на-
чин што износот до 5 динари се заокружува надо-
лу, а износот над 5 динари нагоре. 

Ако вкупниот облог со данок не надминува 10 
динари, не се врши облог на данок. 

Член 10 
Стапките на даноците се пропишуваат, по пра-

вило, за повеќе години. 
Републиката, односно општините, ги определу-

ваат стапките за оние даноци што, според посебен 
закон, им припаѓаат како нивни приходи. 

Стапките на даноците се определуваат посебно 
за секој вид данок. 

Стапките на даноците можат да бидат про-
порционални или прогресивни, доколку со овој за -
кон не е поинаку определено. 

Член 11 
Ако се применуваат прогресивни стапки, дано-

кот по повисока стапка не може да биде поголем 
од данокот по најблиската пониска стапка приме-
нета врз највисоката основица што и одговара на 
таа стапка — зголемена со разликата меѓу вистин-
ската основица и највисоката основица врз која се 
применува непосредно пониска стапка. 

Член 12 
Висината на даноците се утврдува според про-

писите за определување на основиците и стапките 
што важеле на 1 јануари во годината за која се 
утврдуваат обврските, ако со закон не е поинаку 
определено. 

Прописите за утврдување на основиците и 
стапките на даноците, доколку се поповолни за да -
ночните обврзници, можат да имаат повратно де ј -
ство. 

Член 13 
Републиката и општините можат да донесат 

прописи за трајни и привремени ослободувања и 
олеснувања од плаќање на даноците што им при-
паѓаат. 

Ослободувањата и олеснувањата од плаќањето 
на даноци, предвидени со овој закон или со меѓу-
народна спогодба, се задолжителни за општината. 

Ослободувањата и олеснувањата од плаќањето 
на даноци можат да се пропишат ако тоа го бара 
поттикнувањето на производноста на трудот, раз -
војот на одделни стопански или други дејности, 
остварувањето на мерките на социјалната поли-
тика или ако тоа го налагаат други општествени 
интереси. 

Член 14 
Личните доходи односно приходите ослободени 

од плаќањето на даноци не влегуваат во основи-
цата врз која се применуваат стапките на дано-
ците. 

Член 15 
Надлежниот орган за приходи на општината е 

должен писмено да го извести обврзникот за ос-
новицата, стапките и висината на данокот што се 
обложува. 

Член 16 
Даноците се пресметуваат и се наплатуваат 

при исплатата на приходите (даноци по одбива-
ње), се обложуваат по годишна основица или во 
годишен износ, или на друг начин, во согласност 
со овој закон. 

Член 17 
Данокот по одбивање го пресметува и го на-

платува исплатителот на приходот. 
Основицата на данокот што се обложува по го-

дишна основица и данокот во годишен износ ја 
утврдува и врши облог надлежниот орган за при-
ходи на општината и тоа за сите даноци што им 
припаѓаат на Републиката и општината. 

Член 18 
Даноците по одбивање се пресметуваат по стап-

ките што ги утврдува Републиката односно општи-
ната — на чие подрачје се остварува доходот, а се 
уплатуваат во полза на општината на чие подрач-
је е живеалиштето на даночниот обврзник. 

Ако даночниот обврзник н а данок по одбива-
ње нема живеалиште на подрачјето на општината 
во која постојано живее неговото потесно семеј-
ство, данокот по одбивање се уплатува во полза 
на општината на чие подрачје постојано живее не-
говото потесно семејство. 

Под потесно семејство на обврзникот се подраз-
бираат членовите на неговото семејство кои обврз-
никот според законот е должен да ги издржува. 

Даноците по одбивање што ги плаќаат странски 
држав јани постојано настанети во Републиката, к а -
ко и странските држав јани кои имаат привремен 
престој во Републиката, се пресметуваат и се упла-
туваат според прописите н а Републиката и општи-
ната на чија територија односно подрачје е оства-
рен доходот и се уплатуваат во полза на општи-
ната на чие подрачје обврзникот е постојано на-
станет односно на чие подрачје има привремен пре-
стој. 

Од личните доходи на странските држав јани 
што ќе ги остварат во Социјалистичка Република 
Македонија, а кои не се постојано настанети, ниту 
имаат привремен престој во Југославија, даноците 
по одбивање се пресметуваат и се уплатуваат спо-
ред стапките што ги утврдува Републиката и оп-
штината на чи ја територија односно подрачје е 
седиштето на исплатителот, и се уплатуваат во 
нивна полза. 

Член 19 
Облогот и наплатата на данокот од личен до-

ход од самостојно вршење на стопански и несто-
пански дејности го врши надлежниот орган за при-
ходи на општината на чија територија обврзни-
кот има деловно седиште. Ако обврзникот во те-
кот на годината го промени деловното седиште, об-
логот и наплатата на данокот го врши надлеж-
ниот орган за приходи на секоја одделна општи-
на на чие подрачје обврзникот, во текот на годи-
ната, имал деловно седиште, и тоа по стапка што 
одговара на вкупниот приход што го остварил об-
врзникот во годината за која се врши облогот со 
данок. 

Облогот и наплатата на данокот од личен до-
ход од земјоделска дејност и данокот од вкупниот 
приход на граѓаните ги врши надлежниот орган 
за приходи на општината на чие подрачје обврз-
никот има живеалиште, ако со овој закон не е 
поинаку предвидено. Ако обврзникот на данокот 
од вкупниот приход на граѓаните во текот на го-
дината го промени живеалиштето, облогот и напла-
тата на данокот ги врши органот за приходи на 
општината на чи ја територија обврзникот имал ж и -
веалиште во времето кога бил должен да поднесе 
даночна пријава. 

Облогот и наплатата на данокот на приходи од 
згради, данокот на наследство и подарок и дано-
кот на згради го врши надлежниот орган за при-
ходи на општината на чие подрачје се наоѓа имо-
тот, ако со закон не е поинаку определено. 

При облогот со данок, во смисла на овој член, 
се применуваат стапките на општината каде што се 
врши облогот со данок. 

За обврзниците кои немаат постојано деловно 
седиште, облогот и наплатата на данокот ги врши 
надлежниот орган за приходи на општината на чие 
подрачје обврзникот има живеалиште. 

На граѓаните кои дејноста, поради нејзината 
природа ја вршат на подрачјата на повеќе општи-
ни, облогот и наплатата на данокот го врши над-
лежниот орган за приходи на општината на чие 
подрачје обврзникот има живеалиште. Ако обврз-
никот на данокот нема живеалиште на подрачјето 
на општината во која постојано живее неговото по-
тесно семејство, облогот и наплатата на данокот 
ги врши надлежниот орган за приходи на општи-
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ната на чие подрачје живее неговото потесно се-
мејство. 

Се овластува Републичкиот секретаријат за 
финансии да ги определи видовите на дејности за 
кои облогот и наплатата на данокот се врши на 
начинот определен во претходниот став. 

Член 20 
Работите за извршување на прописите од "обла-

ста на даноците, како и работите поврзани со нив 
се работи од општ интерес за Републиката. 

Член 21 
Податоците за пријавените приходи од страна 

на обврзниците, како и утврдените основици и да -
ноци се јавни. 

Податоците кои службените лица на органот за 
приходи ги дознаваат при облогот, претставуваат 
службена тајна. 

Член 22 
Обврзниците кои го плаќаат данокот според 

стварниот доход водат работни книги, доколку со 
овој закон не е поинаку определено. 

Обврзниците што се задолжени да водат работ-
ни книги, се должни да ги водат уредно и ажурно. 

Ако работните книги не се уредно и ажурно 
водени или ако податоците во книгите не се ве-
родостојни, органот за приходи на општината со 
решение ќе утврди дека работните книги не мо-
жат да служат како основа за утврдување на ос-
новицата. 

Обврската за водење на работни книги се ус-
тановува со посебно решение на надлежниот ор-
ган за приходи на општината. 

Жалбата на обврзникот на данокот против ре-
шението донесено во смисла на став 3 не го одла-
га натамошното водење на постапката за облог и 
за наплата на данокот. 

Се овластува републичкиот секретар за ф и -
нансии да-донесе поблиски прописи за водењето на 
работните книги. 

Член 23 
Обврзникот на данокот има право на увид во 

податоците што служеле како основ за утврдува-
ње на неговите обврски за плаќање на данокот. 

Член 24 
Заради утврдување на основицата на данокот, 

органот за приходи на општината има право да ги 
прегледа работните книги, работните и другите про-
стории што служат за вршење на дејноста. 

Органот за приходи на општината во текот на 
целата година прибира податоци н у ж н и за утвр-
дување на данокот. 

Се овластува Републичкиот секретаријат за ф и -
нансии да донесе поблиски прописи за начинот на 
прибирање на податоци од став 1 и 2 од овој 
член. 

Член 25 
Граѓаните се должни да ги извршуваат своите 

обврски во поглед на плаќањето на даноците, на 
начинот и во роковите што се определени со овој 
закон и прописите донесени врз основа на него. 

На износите на данокот што не се платени во 
рокот, обврзниците плаќаат камата. 

Член 26 
Во случај на неизвршување на обврските за 

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

Присилната наплата на данокот се врши од 
оние приходи и имот чие одземање односно про-
дажба би предизвикало најмала штета на обврз-
никот. 

Со присилната наплата на данокот не може да' 
се доведе во прашање нужното издржување на об-
врзникот, на членовите на неговото домаќинство 
како и на другите лица што според законот е дол-

ж е н да ги издржува, ниту да биде доведено во 
прашање вршењето на неговата дејност од која 
ги остварува приходите. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој 
член на обврзниците што стасаните износи на да-
ноците не ќе ги платат во рок од 6 месеци од де-
нот на стасаноста за плаќање, присилната наплата 
на тие износи може да им се изврши и од имотот 
што им служи за вршење на дејноста под услов, 
во тој рок, сите преземени мерки за присилна на-
плата од другиот имот и приход од обврзникот да 
бидат безуспешни. 

Член 27 
Утврдувањето на обврските з а плаќање, како 

и редовната и присилната наплата на даноците, 
мораат да се вршат на начин кој во најголема 
мера ј а штити личноста и достоинството на гра-
ѓанинот и му овозможува на обврзникот да ги 
заштити своите со закон засновани права и ин-
тереси. 

И. ВИДОВИ НА ДАНОЦИ 

Член 28 
Се установуваат следниве видови на даноци: 
1. данок од личен доход од работен однос; 
2. данок од личен доход од земјоделска де ј -

ност; 
3. данок од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска дејност; 
4. данок од личен доход од самостојно врше-

ње на нестопанска дејност; 
5. данок од личен доход од авторски права, 

патенти и технички унапредувања; 
6. данок на приходи од згради; 
7. данок на добивка од игри на среќа; 
8. данок на приход од имот и имотни права; 
9. данок на наследство и подарок; 

10. данок на згради; 
11. данок на имот; и 
12. данок на вкупниот приход на граѓаните. 

Член 29 
Секој вид на данок посебно се обложува и пре-

сметува. 

III. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН 
ОДНОС 

Член 30 
Даночен обврзник на данок од работен однос е 

граѓанин кој со лична работа во работен однос 
остварува доход на кој се плаќа данок од работен 
однос. 

Член 31 
Личен доход на кој се плаќа данок од личен 

доход од работен однос (во натамошниот текст: 
данок од работен однос) ако со овој закон не е 
поинаку определено, се сите парични примања ос-
тварени по основ на работен однос во смисла на 
прописите за работните односи, освен паричните 
примања што претставуваат надоместок на ствар-
ните трошоци. 

Како личен доход се смета и доходот на чле-
новите на претставничките тела за нивната работа 
во претставничките органи или во општествените и 
други организации, како и доходот што членовите 
на задругите го примаат за работа во задругата. 

Член 32 
Како парични примања кои претставуваат на-

доместок на стварните трошоци во смисла на член 
31, став 1 од овој закон се сметаат: 

1. патните трошоци, дневниците, надоместокот 
на трошоците за ноќевање, теренската работа, до-
делувањето на работа или усовршувањето надвор 
од живеалиштето на работникот; 

2. трошоците за личен превоз и другите тро-
шоци во врска со селидбата на работникот и чле-
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новите на неговото потесно семејство од едно ме-
сто во друго, како и надоместокот што му се дава 
на работникот во врска со преселувањето; 

3. надоместокот што му се дава н а работникот 
за превоз од домот до работното место и обратно; 

4. надоместокот за одвоен живот ; 
5. трошоците во врска со повремено сместува-

њ е на работници што се враќаат во С Ф Р Ј од п р и -
времена работа од странство; 

6. надоместокот за набавување на работничка 
облека и лична опрема за хигиенско-техничка з а -
штита на работниците; 

7. регресот за организирана општествена ис-
храна ; 

8. паушалот што претставува материјален тро-
шок, пропишан односно утврден со самоуправна 
спогодба; и 

9. отпратнините на воените лица и надоместо-
ците на новопроизведените офицери и подофицер!! 
за набавка на облека. 

Надоместоците од став 1 н а овој член м о ж а т да 
се признаат до висината што е утврдена со опште-
ствен договор, односно со самоуправна спогодба. 

Ч л е н 33 
Основица на данокот од работен однос е се-

кое одделно примање кое се смета како личен до-
ход од работен однос. 

Данокот од работен однос се пресметува и се 
п л а ќ а при секоја исплата на личен доход (данок 
по одбивање). 

Се овластува републичкиот секретар за ф и н а н -
сии да донесе поблиски прописи за начинот на 
пресметувањето и плаќањето н а данокот од рабо-
тен однос. 

Ч л е н 34 
Стапките на данокот од работен однос се п р о -

порционални. 
Данокот од личен доход од работен однос се 

п л а ќ а по посебни повисоки стапки на следниве 
примања од работен однос: 

1. н а примањата од работен однос н а у ж и в а т е -
лите на пензија кои врз основа н а тој работен од-
нос, немаат својство на осигуреник; и 

2. на примањата за работа подолга од полно-
то работно време, освен кога работникот бил дол-
ж е н да работи подолго од полното работно време 
заради отстранување на несреќата што ј а з а ф а т и л а 
организацијата на здружениот труд или непосредно 
и престои, и тоа само за времето кое било неопход-
но да се спасат човечките ж и в о т и или за да се 
зачуваат материјалните средства, к а к о и за р а -
бота подолга од полното работно време ко ј а била 
неопходна за да се з а в р ш и започнатиот процес 
на работата, чие прекинување би нанесло з н а ч и -
телна материјална штета или би го загрозила ж и -
вотот и здравјето на граѓаните или т а а работа била 
неопходна за да се запре расипувањето на суро-
вината или материјалот, или да се отстрани де-
фектот н а средствата за работа. 

Ч л е н 35 
Данок од работен однос во месечен паушален 

износ п л а ќ а а т : 
1. куќните помошнички; 
2. настојниците на зградите; и 
3. работниците запослени во месните заедници. 
Општината м о ж е да пропише данок од рабо-

тен однос во месечен паушален износ да плаќаат и 
други лица запослени к а ј работните луѓе што са -
мостојно в р ш а т дејност со личен труд. 

Ч л е н 36 
Данок од работен однос н е се п л а ќ а : 
1. на пензиите и инвалидските п р и н а д л е ж н о -

сти по к о ј и да било основ, како и од другите н а -
доместоци и примања по основ на социјално оси-
гурување; 

2. на примањата на лицата — инвалиди што се 
во работен однос, а имаат н а ј м а л к у 49% инвалиди-
тет; 

3. на додатоците на деца; 
4. на надоместоците за време на привремена 

безработност; 
5. на наградите на учениците на стручните 

училишта со практична обука, на учениците во 
стопанството и на студентите за време на нивната 
практична обука во организациите на здружениот 
труд, како и на наградите за работа на лицата з а 
времето додека се на професионална рехабилита -
ци ја ; 

6. на примањата на работниците на име помош 
при оштетување и у н и ш т у в а њ е на имотот од е л е -
ментарни непогоди илџ други вонредни настани; 

7. на стипендиите на лицата ш т о не се наоѓаат 
во работен однос; 

8. на наградите за работа на студентите — де -
монстратори на ф а к у л т е т и т е и високите ш к о л и ; 

9. на примањата на име помош на семејство 
на умрен работник; 

10. на примањата н а студентите и учениците 
што се на редовно ш к о л у в а њ е — за работа во сту-
дентски и во ученички организации и на примања-
та за повремена работа на членовите на младински 
организации во младински задруги и сервиси; 

11. на наградите што осудените лица ги п р и -
маат за работа во казнено-поправните установи; 

12. на примањата на малолетните лица за р а -
бота во воспитно-поправните установи; 

13. на личните доходи на работниците кои з а 
првпат се запослуваат во својство на приправник, 
во согласност со општиот акт на организацијата на 
здружениот труд, и тоа з а време на траењето на 
приправничкиот стаж, а најдолго една година; 

14. на личните доходи на адвокатските п р и -
правници кои за првпат се запослуваат по з а в р -
шеното ш к о л у в а њ е за време на траењето на п р и -
правничкиот стаж, а на јдолго две години; 

15. на личните доходи н а работниците врабо-
тени во заштитните работилници, центрите и з а -
штитните погони што в р ш а т професионална р е х а -
билитација , п р е к в а л и ф и к а ц и ј а и вработување на 
инвалиди; 

16. на надоместоците што ги примаат членови-
те на академиите на науките и уметностите; 

17. на отпратнините што се исплатуваат на р а -
ботниците кои одат во пензи ја во висина што е 
утврдена со општествен договор односно самоу-
правна спогодба; 

18. н а надоместоците за време на воена в е ж б а 
во Ј Н А и во единиците на територијалната од-
брана и тоа на граѓаните кои не се вработени; 

19. на р а з л и к а т а во висината на личниот доход, 
односно пензијата и ел. до висината на примањата 
односно платата што според чинот за време на в о -
ена вежба им припаѓа н а резервните п о д о ф и ц е р ^ 
офицери, односно воени службеници; 

20. на надоместоците на припадниците н а ц и -
вилната заштита и другите лица што н е се врабо-
тени во врска со извршувањето н а обврските што 
произлегуваат од прописите за народната одбрана 
и заштитата од елементарни непогоди; и 

21. на регресот за користење на годишен одмор. 

Ч л е н 37 
Данок од работен однос не се п л а ќ а н а мини-

малниот личен доход н а работниците во организа -
ци ј ата на здружениот труд. 

Минималниот личен доход на работниците, во 
смисла на претходниот став, конечно се ослободу-
ва од плаќањето на данок од работен однос, до-
колку износот на личниот доход н а секој одделен 
работник, утврден со з авршната сметка на орга-
низацијата на здружениот труд, не го надминува 
минималниот личен доход. 

Ако просечниот месечен личен доход по еден 
работник, врз основа на з а в р ш н а т а сметка, го 
надминува износот на минималниот л и ч е н доход, од 
личниот доход на работниците дополнително ќ е се 
пресмета и ќ е се наплати данокот од работен однос 
за сите износи кои во текот н а годината ги п р и -
мале во висина на минималниот личен доход. 
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Одредбата од став 3 на овој член се применува 
и при утврдувањето на привремените резултати од 
работењето на организациите на здружениот труд 
за одделни периоди во текот на годината. 

Ако данокот, пресметан според ставовите 3 и 
4 на овој член е поголем од разликата меѓу мини-
малниот личен доход и личниот доход дополнител-
но исплатен врз основа на завршната сметка, да -
нок ќе се плаќа само на таа разлика. 

Член 38 
Данок од работен однос плаќа југословенски 

државјанин кој на територијата на Републиката 
е запослен во дипломатски, односно конзуларни 
претставништва, к а ј странски или меѓународни ор-
ганизации или е запослен к а ј претставници или 
службеници на тие претставништва или органи-
зации. 

Член 39 
Данок од работен однос, кој е остварен од ра -

бота во странски дипломатски мисии и конзула-
ти и во меѓународни организации односно к а ј 
претставници и службеници на тие мисии, конзу-
лати или организации, не плаќаат: 

1. шефовите на странските дипломатски ми-
сии акредитирани во Југославија и дипломатскиот 
персонал на странските дипломатски мисии во Ре -
публиката, како и членовите на нивните семејства 
кои се составен дел на нивните домаќинства, под 
услов тие членови на домаќинствата да не се југо-
словенски државјани; 

2. шефовите на странските конзулати во Р е -
публиката и конзуларните функционери овластени 
да вршат конзуларни функции и членовите на 
нивните семејства кои се составен дел на нивните 
домаќинства, под услов тие членови на домаќин-
ствата да не се југословенски државјани; 

3. административниот и техничкиот персонал 
на странските дипломатски мисии во Републиката 
и конзуларните службеници кои вршат админи-
стративни и технички работи во странските кон-
зулати во Републиката и членовите на нивните 
семејства кои се составен дел на нивните дома-
ќинства, под услов тие членови на домаќинства-
та да не се југословенски државјани или да не-
маат постојано живеалиште во Републиката; 

4. функционерите на Обединетите нации и нив-
ните специјализирани агенции, експертите за тех-
ничка помош на Организацијата на обединетите 
нации и нивните специјализирани агенции; и 

5. услужниот персонал на стопанските дипло-
матски мисии и конзулати и меѓународни органи-
зации, приватната послуга запослена к а ј шефовите 
и дипломатскиот персонал на странските дипломат-
ски мисии и меѓународните организации во Ре -
публиката, под услов да не се југословенски до-
жав јани или да немаат постојано живеалиште во 
Републиката. 

Данок од работен однос не плаќаат почесните 
конзуларни функционери на странските конзула-
ти во Републиката од личните .походи и од надо-
местоците што ги примаат од државата која ги 
именувала за вршење на конзуларните функции. 

Член 40 
Југословенските државјани, како и странските 

државјани, кои личниот доход ќе го остварат 
непосредно од странство за работа извршена во 
Републиката, плаќаат на така остварениот личен 
доход данок од работен однос. 

Член 41 
Лицата запослени к а ј дипломатските односно 

конзуларните претставништва на странски д р ж а -
ви или к а ј меѓународните организации, или кои се 
запослени к а ј претставниците или службениците 
на тие претставништва и организации, кои на те-
риторијата на Југославија уживаат дипломатски 
имунитет, доколку се обврзници на данокот спо-
ред овој закон, се должни сами да го пресметаат 
и да го уплатат данокот од работен однос според 

одредбите на овој закон во рок од 7 дена од де-
нот на примањето на личниот доход. 

Член 42 
Странските организации кои не уживаат ди-

пломатски имунитет во Југославија, како и служ-
бениците на тие организации к а ј кои се запослени 
југословенски или странски државјани, а имаат 
седиште односно живеалиште во Републиката, се 
должни при исплатата на личните доходи да го 
пресметаат и да го платат данокот од работен од-
нос според одредбите на овој закон во рок од 7 
дена од денот на исплатата на личниот доход. 

Член 43 
Данокот од работен однос, пресметан и задр-

ж а н од личните доходи на југословенски држав-
јани, запослени к а ј југословенските претставништ-
ва и организации во странство, се плаќа во ко-
рист на општината на чие подрачје се наоѓа жи-
веалиштето на обврзникот пред заминувањето на 
служба во странство. 

IV. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

Член 44 
Даночен обврзник на данок од личен доход од 

земјоделска дејност (во натамошниот текст: данок 
од земјоделство) е сопственикот или плодоужива-
телот на земјиштето кое се води во катастарски-
те книги според состојбата на први декември во 
годината што и претходи на годината за која се 
врши облогот со данок. 

Промените во поглед на даночниот обврзник на 
данок од личен доход од земјоделство, извршени 
во текот на годината, в а ж а т од први јануари идна-
та година, ако на пропишан начин се пријавени 
пред тој рок. 

Член 45 
Ако користи земјиште лице кое во катастарот 

не е запишано како негов сопственик или плодоу-
живател, ниту пак тоа лице е закопуван на зем-
јиштето, органот за приходи ќ е го обложи со 
данок од земјоделство како корисник на тоа зем-
јиште. 

Член 46 
Ако повеќе сопственици или плодоуживатели 

на земјиште сочинуваат едно домаќинство, даночен 
обврзник е старешината на тоа домаќинство однос-
но претставникот на домаќинството. 

Член 47 
Основица на данокот од земјоделство е катас-

тарскиот приход. 
Општината може да пропише данок од земјо-

делство на приходите од земјиште или дел од 
земјиште да се плаќа според стварниот доход, ако 
тие приходи произлегуваат од одделни земјоделски 
култури кои петкратно го надминуваат катастар-
скиот приход. 

Основицата на данокот од земјоделство, во сми-
сла на претходниот став, ја сочинуваат вкупните 
приходи остварени во текот на годината за која 
се врши облогот со данокот, намалени за трошоци-
те што биле нужни за остварување на тие при-
ходи. 

Член 48 
При утврдувањето на вкупните приходи кога 

данокот од земјоделство се плаќа според стварни-
от доход (член 47, став 2 и 3), односно при утвр-
дувањето на нужните трошоци соодветно се при-
менуваат одредбите за утврдување на вкупниот 
приход и трошоците на работењето за данокот од 
самостојно вршење на стопанска дејност. 

Органот за приходи на општината, надлежен 
за облогот, при утврдувањето на приходите однос-
но трошоците може да користи и просечни при-
ходи или трошоци на работењето по единица по-
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вршина од организации на здружениот труд што 
се занимаваат со земјоделска дејност. 

Член 49 
Данокот од земјоделство се обложува и се на-

платува во општината на чие подрачје се наоѓа 
живеалиштето на обврзникот на данокот. 

Ако обврзникот нема земјиште во општината 
на живеалиштето, данокот од земјоделство го об-
ложува и го наплатува надлежниот орган за при-
ходи на општината на чие подрачје се наоѓа зем-
јиштето. 

Член 50 
Данокот од земјоделство се плаќа на приходот 

од земјиште кое може да се користи за земјодел-
ско производство, без оглед на тоа дали така се 
користи или не. 

Член 51 
На приходот од земјиште дадено под закуп на 

организација на здружен труд за време подолго од 
три години, заради искористување на земјоделско-
то производство, закуподавачот плаќа данок од зем-
јоделство на катастарскиот приход или на прихо-
дот од закупнината, во зависност од тоа што е за 
него поповолно. 

На приходот од земјиште дадено под закуп 
на граѓанин, на приходот од земјиште дадено под 
закуп на организација на здружен труд за време 
до три години, заради искористување на земјодел-
ското производство, како и на приходот од зем-
јиште дадено под закуп на организација на здру-
жен труд за неземјоделски цели, закуподавачот 
плаќа данок од земјоделство на катастарскиот при-
ход или на приходот од закупнината, во зависност 
од тоа, кој приход е поголем. 

Член 52 
Олеснувањата што ќе ги пропише општината, 

во вид на намалувања на обложениот данок од 
земјоделство на земјиште дадено под закуп на 
подолго време од 3 години на организации на 
здружен труд за земјоделско производство, се од-
несуваат и на републичкиот данок. 

Организациите на здружениот труд кои при-
маат земјиште под закуп, во смисла на претход-
ниот став, во случај на изменување на договорот 
за закуп или престанок на закупот, се должни за 
тоа да го известат надлежниот орган за приходи 
на општината во рок од 30 дена. 

Член 53 
Не се плаќа данок од земјоделство за земјиш-

те дадено под закуп на организација на здружен 
труд за земјоделско производство, ако закупни-
ната се состои во доживотно издржување на соп-
ственикот, под услов таквото земјиште по него-
вата смрт да премине во општествена сопственост. 

Член 54 
Данок од земјоделство не се плаќа на катас-

тарскиот приход: 
1. од земјишта чие искористување на земјодел-

ско производство, врз основа на закон, е забра-
нето од страна на надлежен орган; и 

2. од дворните места на зградите на дипло-
матските и конзуларните претставништва, под ус-
лов на реципроцитет, како и од земјиштата на ме-
ѓународни организации. 

Член 55 
Данок од земјоделство не се плаќа на: 
1. дворните места до 500 ш 2 на станбени згради, 

освен дворните места на виќенд-куќите; 
2. дворните места на црквите, храмовите, џа -

миите и ел.; 
3. земјиштето што обврзникот го употребува за 

одржување на историски и културни споменици; 
4. земјиштето на кое се подигнати насипи, ка -

нали и брани, одбранбени врбјаци и насади, рово-

ви и други постројки потребни за одбрана од ветро-
ви," наноси од снег, поплави и за одводнување и 
наводнување; 

5. земјиштето дадено на организации на здру-
жениот труд на бесплатно користење; 

6. ниви во ридско-планински подрачја кои се 
затревени со едногодишни или повеќегодишни крм-
ни култури односно нивни смески; и 

7. ниви од VII и VIII класа во ридско-планин-
ски подрачја. 

Ослободувањата од претходниот став престану-
ваат кога земјиштето ќе престане да се користи 
за целта за која е предвидено ослободувањето. 

Обврзникот е должен да го пријави престано-
кот на условите за ослободување од данок на оп-
штинскиот орган на управата, надлежен за рабо-
тите на катастарот на општините на чие подрачје 
се наоѓа земјиштето и тоа во рок од 3 дена од де-
нот на престанокот на условот. 

Член 56 
Се ослободуваат од плаќање на данок од зем-

јоделство: 
1. даночните обврзници чиј катастарски при-

ход од земја не надминува 100 динари; 
2. даночните обврзници на данок од земјодел-

ство во ридско-планинските подрачја чиј катас-
тарски приход не надминува 1.000 динари; 

3. даночните обврзници на данок од земјодел-
ство чиј катастарски приход од земја не надми-
нува 100 динари по член на домаќинството; и 

4. даночните обврзници на данокот од земјо-
делство од пограничните ридско-планински подрач-
ја, чиј катастарски приход не надминува 5.000 ди-
нари, доколку земјоделството им е главно зани-
мање. 

Износите од став 1 на овој член ќе се зголе-
мат со ист процент со кој просечно ќе се зголеми 
просечниот катастарски приход во Републиката, а 
според податоците на Републичката геодетска 
управа. 

Предвиденото ослободување од точка 3 од став 
1 на овој член се однесува на обврзниците, докол-
ку на сите членови на неговото семејство земјо-
делството им е единствено занимање. 

Ослободувањата од став 1 н а овој член за да-
ночните обврзници кои данокот го плаќаат според 
стварниот доход (член 47 став 2 и 3) се зголему-
ваат петкратно. 

Член 57 
Привремените ослободувања што ќе ги пропи-

ше општината на приходите од земјиште на кое ќе 
се насадат нови лозја, освен за хибридната лоза, 
нови овоштарници и листопадни и четинарски 
шуми, се однесуваат и на републичкиот данок од 
земјоделство. 

Член 58 
Доколку општината пропише ослободување од 

плаќање на данок од земјоделство н а обврзници 
кои имаат катастарски приход од ниви од V и VI 
класа во катастарски општини на ридско-планин-
ски подрачја, ако на секој декар обработлива по-
вршина одгледуваат најмалку една овца или на 
1,5 хектар на јмалку една крава, тоа ослободува-
ње се однесува и на републичкиот данок. 

Како овци односно крави во смисла на прет-
ходниот став се сметаат и шилежињата односно и 
јуниците постари од една година. 

Ослободувањето од плаќање на данок се одне-
сува на тековната година, доколку на 31 декември 
од претходната година се исполнети условите од 
став 1 на овој член. 

Член 59 
Како катастарски општини во ридско-планин-

ски подрачја, во смисла на член 55, 56 и 58, се 
сметаат катастарските општини, каде што повеќе 
од две третини од обработливото земјоделско зем-
јиште е од VI, VП и УШ класа. 
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Катастарските општини во ридско-планинските 
подрачја, во смисла на претходниот став од овој 
член, ги определува општината. 

Член 60 
Доколку општината пропише привремено осло-

бодување од плаќање на данок од земјоделство на 
земјиште чија плодност се подобрила со вонредни 
трошоци и работа на сопственикот и тоа за над 
30%, тоа ослободување ќе се однесува и на репуб-
личкиот данок. 

Член 61 
Ако поради елементарни непогоди, растителни 

болести и штетници и други вонредни настани, 
кои даночниот обврзник не можел да ги спречи, 
приносот на една или повеќе парцели е намален, 
за секоја парцела одделно се намалува катастар-
скиот приход за онолку проценти за колку е на-
мален приносот од тие парцели, доколку приносот 
се намалил за повеќе од 25% а за сушата над 
50%, од вкупниот катастарски приход. 

Степенот на намалување на приносот се утвр-
дува во зависност од класата на земјата и земјо-
делската култура во однос на просечниот принос 
на односните култури остварени во претходните 
три години на подрачјето на општината. 

Намалувањето на катастарскиот приход, според 
овој член, не се врши за земјишта кои не биле 
обработени во соодветната година, освен ако него-
вата обработка била оневозможена од елементарни 
непогоди во таа година. 

Член 62 
Постапката за отпишување на данокот според 

претходниот член ја покренува, по барање од об-
врзникот, надлежниот орган за приходи на оп-
штината на чие подрачје се наоѓаат оштетените 
парцели. 

Барањето се поднесува во рок од 15 дена од 
денот на настанувањето на штетата. 

Кога оштетувањето од елементарни непогоди 
зафатило поголема површина, постапката се покре-
нува по службена должност. 

Член 63 
Степенот на намалување на приносот од земја-

та го утврдува посебна комисија. Во комисијата за -
должително се именуваат дипломиран земјоделски 
инженер, работник од органот надлежен за работи-
те на катастарот и работник од надлежниот орган 
за приходи. 

Член 64 
Надлежниот орган за приходи на општината, 

врз основа на записникот на комисијата за утврде-
ната штета, донесува решение за намалување на 
катастарскиот приход и за отпишување на обложе-
ниот данок врз основа на намалениот катастарски 
приход. 

Член 65 
Ако дошло до промена во сопственоста рт зем-

јиштето врз основа на решение од надлежни ор-
гани, по барање на обврзникот или надлежниот 
орган, ќе се отпише данокот од земјоделство кој 
отпаѓа на тоа земјиште, и тоа за сите години во 
кои обврзникот поради тие. промени не остварувал 
приход од тоа земјиште, иако постапката за спро-
ведување на тие промени не е завршена. 

Член бб 
Стапките на републичкиот данок од земјодел-

ство се пропорционални, а на општинскиот данок 
од земјоделство се прогресивни. 

Стапките на општинскиот данок од земјодел-
ство се различни по групи на катастарски општи-
ни во зависност од квалитетот на земјата, начи-
нот на обработка и реализацијата на производство-
то, комуникацијата, близината на пазарот и други 
околности. 

Во зависност од условите од претходниот став, 
катастарските општини се распоредуваат во три 
групи и тоа: 

— во првата група влегуваат катастарските оп-
штини к а ј кои над 60% се застапени I, II и Ш 
класа на земјиште, како и катастарските општини 
кои претежно произведуваат високодоходни кул-
тури (градинарски култури, овоштарство, лозар-
ство, производство на ориз и друго) и катастар-
ските општини во близина на седиштето на оп-
штината, 

— во втората група влегуваат катастарските 
општини кои не се опфатени во првата и третата 
група, 

— во третата група влегуваат катастарските оп-
штини од ридско-планинските подрачја, прогласени 
со посебен закон во смисла на член 59 од овој 
закон. 

Обложувањето со данокот од став 1 на овој 
член се врши по стапката која се однесува на ка-
тастарската општина на чие подрачје се наоѓа зем-
јиштето на обврзникот. 

Ако обврзникот на данок од земјоделство има 
земјиште во две или повеќе катастарски општи-
ни, облогот со данок се врши на вкупниот катас-
тарски приход по стапката што е утврдена за к а -
тастарската општина во која обврзникот има ж и -
веалиште. 

Данок од земјоделство, за обврзниците на кои 
земјоделството не им е единствено занимање, се 
плаќа по повисоки стапки, освен за обврзниците 
од ридско-планинските подрачја, како и домаќин-
ствата што имаат членови кои примаат боречки 
додаток и инвалиднина, чиј степен на инвалид-
ност е над 49%. 

Под единствено занимање од претходниот став 
па овој член се сметаат обврзниците кои се здрав-
ствено осигурени по основ на земјоделска дејност. 

Стапките на републичкиот и општинскиот да-
нок од земјоделство за обврзниците кои данокот го 
плаќаат според стварниот доход, се посебни и по-
ниски. 

Член 67 
При облогот со данок од земјоделство, на об-

врзниците, на кои земјоделството им е единстве-
но занимање, им се дава олеснување во вид на на-
малување на обложениот данок и тоа: 

1. на обврзниците чиј катастарски приход по 
член на домаќинство не преминува 400 динари го-
дишно, а кои издржуваат малолетни деца или де-
ца на редовно школување до навршената 25-годиш-
на возраст или возрасни членови — неспособни за 
работа, доколку немаат сопствени приходи од дру-
ги извори, обложениот данок ќе се намали по 10% 
за секое дете и неспособен член за работа, со тоа 
што вкупното намалување не може да премине 
50% од обложениот данок; 

2. на обврзниците чиј приход по член на до-
маќинство не преминува 1.000 динари годишно, а 
кои немаат способни членови за работа, ќе им се 
намали данокот по 20% за секој член неспособен 
за работа, со тоа што вкупното намалување на 
данокот не може да премине 60% од едногодиш-
ниот облог. 

Износите од претходниот став при валоризаци-
ја !^ на катастарскиот приход ќе се зголемат со 
истиот процент со кој просечно ќе се зголеми ка-
тастарскиот приход во Републиката, а според по-
датоците на Републичката геодетска управа. 

Член 68 
При облогот со данок од земјоделство на об-

врзниците — учесници во НОБ и во Илинденското 
востание, на кои земјоделството им е главно за-
нимање, им се дава олеснување во вид на нама-
лување на данокот и тоа: на учесниците од 1941 
година и Илинденското востание — 50%; на учес-
ниците од .1942 година — 40%; на учесниците од 
1943 година — 30%; и на учесниците до 9 септем-
ври од 1944 година — 20%. 



Стр. 256 — Бр. 12 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 9 април 1976 

Член 69 
Старечките домаќинства, кои немаат способни 

членови за работа, можат да се ослободат од пла-
ќање на данок од земјоделство доколку дадат пис-
мена согласност пред надлежниот орган на општи-
ната дека по смртта на даночниот обврзник од-
носно членовите на домаќинството земјиштето ќе 
премине во општествена сопственост. 

На даночните обврзници од претходниот став 
им се отпишува и должниот данок од земјоделство. 

Под старечко домаќинство, во смисла на став 1 
од овој член, се подразбира домаќинство кое нема 
помлади членови од 60 години — мажи, односно 55 
години — жени. 

Член 70 
На даночните обврзници на данокот од земјо-

делство, кои средствата за работа и својот труд ги 
здружуваат или трајно соработуваат со земјоделска 
задруга или организација на здружен труд, при 
што го задржуваат правото на сопственост на здру-
жените средства, им се намалува данокот до 50% 
за секоја обложена година за ко ја со договор се 
воспоставени такви односи. 

Се смета дека се воспоставени договорни одно-
си во смисла на претходниот став, кога даночниот 
обврзник својот труд и средствата на трудот ги 
здружил во земјоделска задруга или во основна 
организација на здружен труд или пресметковна 
единица за кооперација во организација на здру-
ж е н труд, при што со неа остварува трајна и дол-
горочна соработка, како и да има склучено писмен 
договор за заедничко работење и ^ о д л у ч у в а њ е во 
распределбата на заеднички остварениот доход. 

Условите, критериумите и висината за намалу-
вање на данокот, во зависност од степенот на здру-
жувањето — соработката односно остварените при-
ходи од тоа, ги пропишува општината. 

Земјоделската задруга односно организацијата 
на здружениот труд во случај на раскинување на 
договорот за здружување е должна да го извести 
органот за приходи на општината во рок од 15 
дена од денот на раскинувањето на договорот. 

Член 71 
Данок од земјоделство не се плаќа за земјиш-

тето што даночните обврзници го здружуваат з а -
едно со својот труд во земјоделска задруга или 
друга организација на здружениот труд при што 
го задржуваат правото на сопственост на тоа зем-
јиште, согласно со склучениот договор за здружу-
вање и статутот на задругата и тоа се додека 
траат тие односи. 

Престанувањето на условите за ослободување 
од плаќање на данок од земјоделство од претход-
ниот став, даночните обврзници и земјоделската 
задруга или друга организација на здружениот 
труд се должни во рок од 15 дена да го прија-
ват на органот за приходи на општината. 

Член 72 
На даночните обврзници на данокот од земјо-

делство, на кои земјоделството им е единствено 
занимање, кои ќе набават средства за производ-
ство во земјоделството, заради подобра обработка 
на земјиштето, а чија поединечна вредност изне-
сува над 20.000 динари, даночната основица за таа 
година им се намалува во висина на вредноста на 
набавените средства. 

Доколку средствата од претходниот став се 
отуѓат за време од 3 години од денот на набавка-
та, даночниот обврзник што го користел ослободу-
вањето дополнително ќе се задолжи со соодветни-
от данок. 

Отуѓувањето на средствата даночниот обврз-
ник е должен да го пријави на органот за прихо-
ди на општината во рок од 15 дена од денот на 
отуѓувањето. 

Член 73 
Општината може, под одредени услови, да ос-

лободи од плаќање на данок во ридско-планин-
ските подрачја обврзник на данок од земјоделска 
дејност, кој нема во домаќинството машки члено-
ви под 60 години односно женски под 55 години. 

Член 74 
Во смисла на овој закон, како малолетни деца 

се сметаат децата до ^ г о д и ш н а возраст, а како 
возрасни лица неспособни за работа се сметаат во-
ените инвалиди и инвалидите на трудот со над 49% 
неспособност, лицата со телесни мани и недостато-
ци чија работоспособност е намалена над 49%, сле-
пите лица, мажите со навршени 60 години, односно 
жените со навршени 55 години старост, како и бол-
ните лица кои во текот на целата година претеж-
но биле неспособни за работа. 

Член 75 
Лица кои во странство поминале на јмалку 3 го-

дини со членовите на своето семејство, се ослобо-
дуваат од плаќањето на данок од земјоделска де ј -
ност за време од 5 години од започнувањето на 
вршењето на земјоделската дејност. 

Член 76 
Ослободувањето и олеснувањата од плаќањето 

на данок од земјоделство, предвидени во члено-
вите 55 точка 6, 56 точка 3, 57, 58, 60, 67, 68, 70, 
71, 72 и 75 се утврдуваат врз основа на писмено 
барање на обврзникот, кое тој го поднесува до 
надлежниот орган за приходи на општината, и тоа 
најдоцна до 15 февруари во годината за ко ја се 
врши облогот. 

V. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО 
В Р Ш Е Њ Е НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ 

Член 77 
Даночен обврзник на данок на личен доход од 

самостојно вршење на стопански дејности (во на-
тамошниот текст: данок од стопанска дејност) е 
граѓанин кој со личен труд, со дополнителна ра -
бота на други лица и со вложување на средства во 
заедничка стопанска дејност, самостојно произве-
дува стоки или врши услуги заради стекнување на 
доход, во вид на постојано занимање или во вид 
на повремено производство на стоки или повреме-
но вршење на услуги, ако на приходот од тие де ј -
ности не се плаќаат други видови на даноци. 

Член 78 
Под самостојно вршење на стопански дејности 

се смета вршење на дејноста во свое име и одго-
ворност заради стекнување на личен доход и тоа: 

1) вршење на занаетчиски и други стопански 
дејности и дејности слични на занаетчиските, вр-
шење на угостителски работи и вршење на пре-
возничка дејност како постојано занимање; 

2) вршењето на занаетчиски и други стопански 
услуги, како споредно занимање, како и изработу-
вање на домашни ракотворба 

3) повремено вршење на занаетчиски и слични 
услуги кои за потребите на организациите на здру-
жениот труд, за други организации, државните 
органи и месните заедници, што ги вршат граѓа-
ните кои со нив не се во работен однос; 

4) вршењето на споредни дејности во земјодел-
ството, кои не се опфатени со катастарскиот при-
ход; 

5) користењето на земјиште, земено под закуп 
од граѓанин на кого земјоделската дејност не му 
е единствено занимање, со цел за производство на 
пазар или за стекнување на други приходи, освен 
приходите од тутун; 

6) искористувањето на земјиште за неземјодел-
ски намени; и 
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7) вршењето на други стопански дејности зара-
ди стекнување на личен доход, ако на приходот 
од тие дејности не се плаќа друг вид на данок. 

Член 79 
Данок од стопанска дејност не се плаќа на 

следните приходи од: 
1) работи што се вршат во домаќинството за 

неговите непосредни потреби; 
2) продажба на сопствени земјоделски произ-

води што се преработуваат на вообичаен начин, 
како што се: конзервирање на овошје, производ-
ство на вино и ракија, преработка на памук, лен, 
коноп, волна, изработка на колци и друго; 

3) одгледување на пчели и свилени буби, до-
колку тоа не се врши како единствено занимање; 

4) одгледување на живина како споредно за-
нимање на земјоделските домаќинства; 

5) собирање на шумски плодови и лековити 
билки; 

6) лов и риболов; 
7) работа на „Сиц"; и 
8) собирање на отпадоци. 

Член 80 
Ако повеќе лица остваруваат личен доход со 

заедничко вршење на стопанска дејност, секој од 
нив е даночен обврзник на данок од стопанска 
дејност сразмерно на уделот во остварениот вкупен 
доход. 

Уделот во остварениот вкупен доход се утвр-
дува врз основа на договорот склучен меѓу ли-
цата од став 1 на овој член, а доколку таков дого-
вор не е склучен, уделот во остварениот вкупен 
доход се утврдува во еднакви делови. 

Член 81 
Данокот од стопанска дејност се обложува и се 

плаќа според стварниот доход или во паушален 
износ или во процент од секој одделно остварен 
бруто-приход. 

Член 82 
Данокот од стопанска дејност се плаќа според 

стварниот доход, доколку со овој закон не е пои-
наку предвидено. 

Член 83 
Основицата на данокот од стопански дејности 

според стварниот доход ја сочинува вкупниот при-
ход од тие дејности, остварен во текот на годи-
ната за која се врши облогот на данокот, намален 
за трошоците што биле н у ж н и за остварувањето на 
тој приход. 

Под вкупен приход се подразбира вкупниот 
едногодишен износ на наплатените надоместоци за 
извршените услуги и за остварените приходи од 
продадени стоки. 

Член 84 
Како нужни трошоци за остварување на вкуп-

ниот приход, а кои се одбиваат во смисла на став 
1 од претходниот член, се сметаат: 

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

ски материјал; 
3. бруто-исплатените лични доходи на работ-

ниците и на членовите на домаќинството на об-
врзникот во висина на износот на кој е пресме-
тан придонесот за социјално осигурување; 

4. личните доходи за повремено користење на 
дополнителна работа од други лица, за кои не е 
задолжително плаќање на придонес за социјално 
осигурување, се признаваат како трошоци под ус-
лов на тие лични "доходи да е платен данок по 
соодветна стапка од бруто приходот; 

5. трошоците за изложување на саеми, излож-
би и ревии; 

6. износот на амортизацијата на машините и 
алатот за годината за која се врши облогот на 
данок и тоа: за машините по стапка од 10%, а 
за алатот по стапка од 12% од нивната вредност; 

7. закупнината за работните и помошните про-
стории односно закупната вредност за работните 

простории и помошните простории што се корис-
тат за стопанска дејност во износ што се смета ка-
ко основица за плаќање на соодветен данок за тие 
простории; 

8. катастарскиот приход на земјата која непо-
средно служи за стопанска дејност, ако за неа се 
плаќа данок според овој закон; 

9. износот за огрев и осветление на работните 
простории; 

10. канцелариските трошоци и набавката на 
стручна литература; 

11. данокот на промет, данок на имот, цари-
ната, таксите и придонесите за коморите, комунал-
ниот придонес кој отпаѓа на деловната просторија, 
кои се однесуваат на годината за која се врши 
облогот; 

12. трошоците кои обврзникот е должен да ги 
направи според одделни прописи; 

13. дневниците, патните трошоци и теренските 
додатоци можат да се признаваат најмногу до ви-
сината утврдена со општествен договор односно 
самоуправна спогодба за соодветни организации на 
здружениот труд; и 

14. другите трошоци неопходни за остварување 
на приходите. 

Во пријавата и во другите податоци трошоците 
од претходниот став задолжително се искажуваат 
одделно и се документираат. 

Органот за приходи на општината, надлежен за 
облог, ја оценува веродостојноста на документите. 

Член 85 
Не се признаваат како трошоци на работењето 

и не можат да се одбијат од вкупниот приход: 
1. загубите од поранешните години; 
2. вредноста на работата на даночниот обврз-

ник и на членовите на неговото домаќинство вло-
жена при вршењето на дејноста, со кои даночниот 
обврзник не засновал работен однос; 

3. трошоците на домаќинството на даночниот 
обврзник во која и да било висина; 

4. подароците и ^договорените награди на за -
шилените и други лица, како и други незадолжи-
телни давачки; 

5. каматите на сопствените основни и обртни 
средства; 

6. платениот или обложениот данок од стопан-
ски дејности, данокот на вкупниот приход на гра-
ѓаните и на месниот самопридонес, како и другите 
даноци што се плаќаат од личниот доход; 

7. износите внесени во резервните фондови, ос-
вен износот кој се признава како амортизација на 
деловните згради; 

8. износите употребени за зголемување на ос-
новните и обртните средства или за отплатување 
на долгови; и 

9. придонесот за социјално осигурување на да-
ночниот обврзник и на членовите на домаќин-
ството со кои нема засновано работен однос. 

Член 86 
Стапките на данокот од стопанската дејност 

што се обложува и се плаќа според стварниот до-
ход, на основиците до висината на просечните не-
то лични доходи во стопанството, реализирани на 
подрачјето на општините во годината која и прет-
ходи на годината за која се врши облогот со данок, 
се пропорционални, а над тој износ прогресивни. 

Општината може да пропише различни прогре-
сивни стапки на данок по дејности или по групи на 
дејности. 

Член 87 
Обврзниците кои данокот од стопанската де ј -

ност го плаќаат според стварниот доход, должни 
се да водат работни книги и тоа: 

1. Книга на приходи и расходи водат даноч-
ните обврзници од следните дејности: месарска и 
колбасичарска, производство на леб, производство 
на бели печива, печење и мелење на к а ф е и су-
рогати, изработка на предмети од пластични маси 
и вештачки смоли и ѕидаро-фасадерска. 
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2. Книга-признаници водат даночните обврзни-
ци од дејностите: браварска, лимарска, метало-стру-
гарска, механичарска, машинобраварска, автомеха-
ничарска, автобраварска, прецизно-механичарска, 
леарска, автолимарска, електроинсталатерска, елек-
тромеханичарска, столарска, вулканизерска, миење 
и подмачкување на моторни возила, инсталатерска 
за водовод и канализација, хемиско чистење, мо-
лерска и фарбарска и терацерска. 

Општината обврската за водење на работни 
книги може да ја прошири и на други дејности. 

Освен за обврзниците од став 1 и 2 на овој 
член, водење на работни книги може да се уста-
нови и по барање на обврзникот. 

Член 88 
Самостојните угостители водат книга на проме-

тот и книга за набавка и трошење на материјалот. 

Член 89 
Прегледот на работните книги на даночните 

обврзници го врши надлежниот орган за приходи 
на општината. 

Доколку при прегледот се утврди разлика меѓу 
набавната цена и цената според пописот на гото-
вите стоки односно производи, утврдената разли-
ка се внесува во основицата на данокот. 

Член 90 
Работните книги не се сметаат како веродо-

стојни и не можат да служат како основ за утвр-
дување на основицата на данокот ако: 

1) не се уредно и ажурно водени; 
2) во нив не се покажани сите приходи кои 

треба да се искажат или се искажани трошоци 
кои не се направени или за искажаните трошоци 
не постои никаква документација односно докумен-
тацијата е неисправна; и 

3) на крајот -на годината не е извршен попис 
на залихите на суровините, готовите производи и 
полупроизводи, долговите и побарувањата и гото-
вината. 

Член 91 
Основицата на данокот од стопански дејности 

за обврзниците што не ги водат или неуредно ги 
водат работните книги, како и за другите обврз-
ници што се обложуваат според стварниот доход, 
се утврдува: 

а) со споредување со даночен обврзник од со-
одветна дејност на кого основицата му е утврдена 
врз основа на работните книги; 

б) врз основа на податоците за остварениот 
хфомет односно доход со кои располага органот 
за приходи на општината, како и врз основа на 
други факти што имаат влијание врз обемот и 
начинот на работење на обврзникот; и 

в) со споредување на работењето на даночниот 
обврзник за кого не се прибавени потребните по-
датоци, со обврзник на кого основицата му е ут-
врдена врз основа на прибраните податоци. 

Основицата на данокот од став 1 на овој член, 
по правило не може да изнесува помалку од едно-
годишниот просечен личен доход на работник со 
соодветна стручна спрема од иста дејност што 
ја вршат организациите на здружениот^ труд на 
подрачјето на општината во кое се наоѓа делов-
ното седиште на обврзникот или во соседната оп-
штина, остварен за редовно работно време. 

Член 92 
Секој приход што се внесува во основицата на 

данокот како и трошоците што биле потребни за 
остварувањето на тие приходи се утврдуваат и се 
искажуваат одделно. 

Член 93 
Општината може да определи одделни обврзни-

ци да плаќаат данок во годишен паушален износ, 
доколку не може да им се утврди стварниот доход 
поради посебните услови и начинот на работење. 
Како обврзници кои можат да плаќаат данок во 

годишен паушален износ, во смисла на претход-
ниот став, се сметаат: 

1. Лицата кои претежно се занимаваат со зем-
јоделска дејност, а стопанската дејност ја вршат 
како споредно занимање; -

2. Лицата што стопанската дејност ја ћршат 
без постојано работно место (дуќан), освен пре-
возниците со товарни друмски моторни возила и 
лицата што вршат градежни услуги; 

3. Лицата кои на граѓаните непосредно им вр-
шат занаетчиски услуги и тоа повремено, со не-
полно работно време и без постојано место на ра -
бота (дуќан); 

4. Лицата што вршат различни услуги, претеж-
но со употреба на сопствена работна сила (чиста-
чи на чевли, носачи, сечачи на дрво и ел.); 

5. Слепите лица и инвалидите со инвалидност 
над 50%, под услов да не вработуваат повеќе од 
еден работник; и 

6. Лицата постари од 60 години м а ж и и 55 
години жени, како и лицата неспособни за работа 
со над 49% неспособност, под услов да се зани-
маваат само со услуги, а дејноста да ја вршат 
исклучиво сами. 

Член 94 
По барање на обврзникот од член 93' на овој 

закон, органот за приходи на општината ќе донесе 
решение данокот од стопанска дејност да се плаќа 
според стварниот доход наместо во годишен пау-
шален износ. 

Барањето од став 1 на овој член се поднесува 
во рокот определен за поднесување на даночни 
пријави. 

Член 95 
Висината на годишниот паушален износ на да -

нокот од стопанска дејност, по видови на дејности, 
ја пропишува општината. 

Општината може да пропише различни износи 
на годишниот паушален износ на данок според 
бројот на жителите во местото каде што се врши 
дејноста и според другите околности кои имаат 
влијание врз висината на личните доходи на об-
врзниците меѓу одделни места на подрачјето на 
општината. 

Член 96 
Данок од стопанска дејност во процент од се-

кој поединечно остварен бруто — приход плаќаат 
граѓаните што вршат повремени услуги на држав-
ни органи и организации на здружениот труд и на 
други организации, ако к а ј тие органи и организа-
ции вршат работа по договор за дело, или оства-
руваат приход од споредни дејности во земјодел-
ството што не се опфатени со катастарскиот при-
ход, доколку тие приходи не произлегуваат од ра -
ботен однос, од вршење на стопански дејности или 
од авторски права на кои не се плаќа данок спо-
ред стварниот доход односно во годишен паушален 
износ. I 

Данокот од претходниот став се плаќа при се-
која исплата. 

Стапките на данокот од став 1 на овој член 
се пропорционални и можат да бидат различни 
според одделни извори на приходот. 

Член 97 
На даночните обврзници на данок од стопан-

ска дејност при облогот со данок од личен до-
ход им се признава намалување на обложениот 
данок, и тоа: 

1. На обврзниците што се занимаваат само или 
претежно со стопанска дејност, а не користат до-
полнителен труд од други лица, доколку во своето 
домаќинство сами стопанисуваат и издржуваат ма-
лолетни деца или членови на домаќинството не-
способни за работа, им се намалува 5% од обло-
жениот данок, за секое малолетно дете односно 
неспособен член; 

2. На обврзниците кои имаат на обучување уче-
ници во стопанството односно вработени работни-
ци, данокот им се намалува по 5% од обложениот 
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данок за секој ученик односно вработен работ-
ник, а најмногу до 40"/». 

Намалувањето од претходната точка се врши 
ако ученикот односно работникот поминал на р а -
бота повеќе од 200 работни дена во годината за 
која се врши облогот со данок. 

При облогот со данок од занаетчиска дејност 
на обврзниците учесници во НОБ и Илинденското 
востание, им се дава олеснување во вид на нама-
лување на данокот, и тоа: на учесниците од 1941 
година и Илинденското востание 50%, на учесници-
те од 1942 — 40°/о, на учесниците од 1943 — 30%, 
и на учесниците до 9 септември 1944 година — 
20%. 

Член 98 
На даночните обврзници на данок од стопан-

ска дејност, кои данокот го плаќаат според ства-
рен доход, основицата на данокот од самостојно 
вршење на стопанска дејност им се намалува за 
делот од доходот (чистиот приход) издвоен над 
20.000 динари за набавка на основни средства, со 
кои врз современа техничка основа се придонесу-
ва за зголемување на производството и на продук-
тивноста на трудот. 

Намалувањето на основицата, во смисла на 
претходниот став, се врши доколку се исполнети 
следните услови: стопанската дејност обврзникот да 
ја врши како редовно и трајно занимање, за из-
вршената набавка на основните средства да при-
ложи соодветна документација, работните книги 
обврзникот да ги водел редовно и да се п р и ф а -
тени од органот за приходи како основа за одано-
чување. 

Доколку набавените основни средства се отуѓат 
за време од 3 години од денот на набавката, да -
ночниот обврзник што го користел олеснувањето 
дополнително се задолжува со соодветниот данок. 
Отуѓувањето на средствата даночниот обврзник е 
должен да го пријави на органот за приходи на 
општината во рок од 15 дена од денот на отуѓу-
вањето. 

Член 99 
Општината може да ги ослободи од плаќање 

на данок од стопанска дејност обврзниците на кои 
даночната основица (чистиот приход) им е утврден 
во висина на годишниот гарантиран личен доход 
во стопанството на Републиката и доколку стопан-
ската дејност им е главно занимање. 

Член 100 
Лицата кои во странство поминале најмалку 

3 години со членовите на своето семејство се осло-
бодуваат од плаќање на данок од стопанска деј -
ност за време од три години под услов стопан-
ската дејност да започнале да ја вршат најдоцна 
една година по враќањето од странство и да не 
користат дополнителен труд од други лица. 

Член 101 
Ослободувањата и олеснувањата од плаќање на 

данок од стопанска дејност, предвидени во члено-
вите 97 и 100, се утврдуваат со писмено барање на 
обврзникот. Барањето се поднесува до надлежниот 
орган за приходи, и тоа најдоцна до 15 февруари 
во годината за која се врши облогот. 

VI. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈ-
НО ВРШЕЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ 

Член 102 
Даночен обврзник на данок од личен доход од 

самостојно вршење на нестопански дејности (во 
натамошниот текст: данок од нестопанска дејност) 
е граѓанин кој остварува приход од самостојно 
вршење на нестопански дејности, доколку на овој 
приход не се плаќа данок од личен доход од автор-
ски права, патенти и технички унапредувања. 

Член 103 
Ако повеќе лица остваруваат личен доход со 

заедничко вршење на нестопански дејности, секое 

од нив е даночен обврзник на данок од нестопан-
ски дејности, сразмерно на своето учество во оства-
рениот вкупен доход. 

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

Член 104 
Данокот од нестопански дејности се обложува 

според стварниот доход во процент од секој од-
делно остварен бруто-приход и во годишен пау-
шален износ. 

Член 105 
Основицата на данокот од нестопански дејно-

сти за обврзниците кои се обложуваат според 
стварниот доход, ја сочинува вкупниот приход од 
овие дејности, остварен во текот на годината за 
која се врши облогот* со данок, намален за трошо-
ците што биле нужни за остварување на тој 
приход. 

Член 106 
Данок од личен доход од самостојно вршење 

на нестопанеки дејности во процент од секој пое-
динечно остварен бруто-приход (данок по одбива-
ње) плаќаат граѓаните што вршат повремени ус-
луги на државни органи, на организации на здру-
жениот труд и други организации, ако тие приходи 
не произлегуваат од работен однос, од авторски 
права, ниту од вршење на нестопанска дејност од 
обврзниците што плаќаат данок според стварниот 
доход или во годишен паушален износ. 

Стапките на данокот од став 1 на овој член мо-
жат да бидат различни по одделни извори на при-
ходи. 

Данок од став 1 на овој член плаќа на 
примањата за својата работа во домашна органи-
зација на здружен труд и странски стручњак кој 
таа работа ја врши според договор за дело, склу-
чен во согласност со договорот за вложување на 
средства од странски лица во домашна организа-
ција на здружен труд, според прописите за сред-
ствата на организациите на здружениот труд. 

Член 107 
Данокот од личен доход од самостојно вршење 

на нестопански дејности може да се определи во 
паушален износ за обврзниците што самостојно вр-
шат нестопански дејности во помал обем, повреме-
но или без постојано работно место или за кои 
личниот доход не може да се утврди со оглед на 
посебните услови и околности под кои се вршат тие 
услуги. 

Член 108 
Во поглед на признавањето на трошоците што 

биле нужни за остварување на вкупниот приход, 
начинот на утврдување на основиците на данокот, 
олесненијата и во врска со утврдувањето на осно-
вицата на данокот од нестопански дејности соо-
бразно се применуваат соодветни одредби пропи-
шани за облогот со данок од стопанска дејност. 

Член 109 
Адвокатите, инженерите, архитектите и гео-

метрите, без оглед на висината на остварениот в к у -
пен приход и личен доход, се должни да водат 
книга на приходите и расходите, именик на стран-
ките и книга на признаници. 

Другите обврзници кои се обложуваат според 
стварниот доход водат само книга на приходите и 
расходите. 

Член НО 
Стапките на данокот од нестопански дејности за 

обврзниците што се обложуваат според стварниот 
доход на основиците до висината на просечните 
нето лични доходи постигнати во нестопанските 
дејности на подрачјето на општината, во годината 
ко ја и претходи на годината за која се врши об-
логот со данок, се пропорционални, а над тој из-
нос се прогресивни. 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 
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УП. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД АВТОРСКИ 
ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ УНАПРЕДУ-

В А Њ А 

Член 111 
Даночен обврзник на данок од личен доход од 

авторски права, патенти и технички унапредува-
ња (во натамошниот текст: данок од авторски пра-
ва) е граѓанин кој остварува личен доход од ав-
торски права, права на патенти или технички уна-
предувања, заштитени со посебен закон. 

Како личен доход од авторски права во смисла 
на овој закон, се смета и доходот од изведување на 
музички, литературни и уметнички творби. 

Член 112 
Основицата на данокот од авторски права ја 

сочинува личниот доход остварен по основ на ав-
торски права, на патенти или технички унапре-
дувања, намален за трошоците што биле нужни 
за остварување на тој доход. 

Член 113 
Како нужни трошоци за остварување на личен 

доход од авторско право, патенти и технички унап-
редувања се сметаат: 

1. 30% ОД бруто остварениот приход за научни, 
стручни, литературни, публицистички, кинематог-
рафски и композиторски творби; 

2. 40% од бруто остварениот приход за ликовни 
творби (сликарски, вајарски, архитектура, графи-
ка) и творби од сите области на применетата умет-
ност и индустриско обликување; 

3. 20% од бруто остварениот приход за изве-
дување на уметнички творби (свирење, пеење, иг-
рање, читање, дирижирање, глума и слично), за 
превод на авторски творби, идејни скици, снима-
ње на кинематографски творби, музички илустра-
ции на авторски творби и друго, освен за патенти 
и технички унапредувања. 

На авторите на ва јарски и научни творби, ка -
ко и творбите од сите области на применетата умет-
ност и индустриското обликување, покрај трошо-
ците од точките 1 и 2, ќе им се признаат еднократ-
но и вонредните трошоци што ги направиле и са-
ми ги исплатиле при непосредната изведба на 
творбата во траен материјал, односно при научно-
истражувачката работа (со или без експерименти-
рање). 

Вонредните трошоци од претходниот став ќе се 
признаат врз основа на уредни фактури и други 
докази, доколку приходот е остварен преку Југос-
ловенската авторска агенција за СРМ (во натамош-
ниот текст: Авторска агенција). 

Во случај на сомнение дали станува збор за 
творба од областите на применетата уметност и 
индустриското обликување или за занаетчиска ра-
бота, авторот е должен на исплатителот да му под-
несе потврда од Републичкото здружение на ли-
ковните уметници на применетата уметност. 

Член 114 
Од бруто-приходите од ликовни творби (ва-

јарски, 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 113, на овој закон, се одбиваат и трошоците 
за превоз на творбите, личните патни трошоци, 
како и трошоците за престојот на уметникот во 
местото на одржувањето на изложбата се додека 
таа трае, во висина на највисоките дневници утвр-
дени со општествениот договор односно самоуправ-
ната спогодба за соодветни организации на здру-
жениот труд. 

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 — из-
ведувачи ги остваруваат надвор од местото на ж и -

веење, ако патните трошоци на престојот ги пла-
ќале сами. 

Член 115 
Од бруто-приходите остварени од големи и ма-

ли авторски права, покрај трошоците што се приз-
наваат според одредбите на овој закон, се одбива 
и надоместокот за услугите што авторот го плаќа 
на Југословенската авторска агенција, Заводот за 
заштита на мали авторски права, како и на спе-
цијализираните установи овластени за продажба 
на уметнички творби (галерии и слично). 

За износот на трошоците од претходниот став 
за приходите од големи и мали авторски права, 
обврзникот на данокот е должен на исплатителот 
да му поднесе потврда издадена од Југословенска-
та авторска агенција, Заводот за заштита на мали 
авторски права или од специјализираните устано-
ви од претходниот став. 

Член 116 
Како нужни трошоци за остварување на личен 

доход од патенти и технички унапредувања се 
сметаат: 

1. таксите и трошоците што се плаќаат спо-
ред прописите за заштита на патентите и технич-
ките унапредувања, а што се докажуваат со пот-
врда од органот надлежен за заштита на патентот 
односно техничкото унапредување; 

2. трошоците за изработка на нацртот и на 
техничкиот опис на патентот, односно техничкото 
унапредување што биле претставени со пријавата 
за заштита на патентот односно техничкото унап-
редување. Овие трошоци се докажуваат со потвр-
да од стручното лице кое го изработило нацртот 
односно описот; и _ 1 

3. трошоците за изработка на еден прототип 
за проверување на патентот односно техничкото 
унапредување кое е пријавено или заштитено. 

Член 117 
При поднесувањето на сметката за наплатува-

ње на приходите од авторски права односно па-
тенти и технички унапредувања, обврзникот е дол-
ж е н на исплатителот да му поднесе доказ за ствар-
ните трошоци. 

Член 118 
На носителите на имотни авторски права (нас-

ледници, приматели на подарок и други) им се 
признаваат само трошоците предвидени во члено-
вите 114 и 115 на овој закон, ако ги остваруваат 
приходите преку овластени установи. 

Член 119 
На личниот доход од авторски права што об-

врзникот ќе го оствари од државен орган, од ор-
ганизација на здружен труд или од друга органи-
зација, се плаќа данок на авторски права при 
секоја исплата на личен доход (данок по одби-
вање). 

Од личниот доход од авторски права што об-
врзникот ќе го оствари од граѓанин, се плаќа да-
нок на авторски права на секој поединечно оства-
рен доход. Обврзникот е должен во рок од 15 
дена од денот на остварувањето на доходот да го 
пријави доходот к а ј надлежниот орган за приходи 
на општината на чија територија обврзникот има 
живеалиште. 

Надлежниот орган за приходи на општината, 
по приемот на пријавата, во рок од 30 дена ќе 
донесе решение за облог. 

Член 120 
Стапките на данокот на авторски права се 

пропорционални и можат да бидат различни, спо-
ред одделни видови на авторски права, како и 
според тоа дали приходот од авторски права го 
остварува самиот автор или лице врз кое е пре-
несено авторското право. 
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Член 121 
Од личниот доход од авторски права што ќе 

го оствари граѓанин со продажба на производи на 
применетите уметности или од умножување или 
издавање на други авторски творби, се плаќа данок 
на авторски права само на доходот од продажба-
та на оној број примероци кои според обичаите 
се сметаат како оригинални, а од личниот доход 
остварен со продажба на производи односно при-
мероци над тој број, се плаќа данок на стопанска 
дејност. 

Член 122 
Данок од авторски права не се плаќа на при-

ходите од продажба на патенти и технички унап-
редувања на организациите на здружениот труд 
или на други организации во земјата. 

Член 123 
Од личниот доход од авторски права што ќе 

го остварат во СР Македонија странски д р ж а в ј а -
ни и странски приватно-правни лица кои немаат 
живеалиште во СР Македонија, како и наши др-
жав јани што имаат живеалиште во странство, да-
нок на авторски права се плаќа на онаа оп-
штина на чија територија е седиштето на испла-
тителот на доходот. 

АКО лицата од претходниот став на овој член 
остваруваат во СР Македонија доход по основ на 
мали авторски права, данокот на авторски права 
и се плаќа на општината на чи ја територија е 
седиштето на организацијата за заштита на ма-
лите авторски права. 

VIII. ДАНОК НА ПРИХОД ОД ЗГРАДИ 

Член 124 
Даночен обврзник на данок на приход од згра-

ди е сопственикот или плодоуживателот на згра-
дата, деловните простории или посебниот дел од 
зградата што се во сопственост на граѓаните, ако 
трајно или повремено остварува приход од нивно 
давање под наем односно под закуп. 

Ако има повеќе сопственици или плодоужи-
ватели на една зграда или посебен дел од зграда, 
секој од нив е обврзник и плаќа данок на приход 
за својот дел. 

Член 125 
На данок на приход од згради подлежи и при-

ходот остварен од издавање под закуп на водени-
ци, земјаници, згради од плитари и други слични 
објекти. 

Член 126 
Основицата на данокот на приход од згради е 

годишниот износ на наемнината односно закупнина-
та, намален за трошоците за одржување и упра-
вување, како и за износот на годишната аморти-
зација на зградата, станот односно деловната прос-
торија. 

Како приход од згради издадени под наем од-
носно закуп се смета и вредноста на сите обврски 
и услуги што закупувачот односно корисникот е 
должен да му ги врши на сопственикот во ната-
мошниот текст: (закуподавачот) за годината за ко-
ја се врши облогот. 

Ако закупнината е примена за повеќе години 
одеднаш, основицата на данокот на приход од 
згради е примениот износ на закупнината за се-
која одделна година. 

Облогот со данок се врши одделно за секоја го-
дина и тоа по стапка што се применувала во го-
дината во која е примена закупнината. 

Член 127 
Ако пријавениот приход од згради и делови од 

згради е помал од оној кој, според месните при-
лики, може да се постигне, како приход ќе се зе-
ме вредноста на закупнината односно наемнина-
та според месните прилики или со споредување 

со зграда или делови од зграда со иста или приб-
лижно иста зграда што се издава под закуп. 

Член 128 
Трошоците за управување и одржување, како 

и амортизацијата на зградата се признаваат во 
износи што ќе ги пропише општината, а ако 
таков пропис не е донесен, се признаваат во изно-
си пропишани за зградите во општествена соп-
ственост. 

Како трошоци што се одбиваат од бруто при-
ходот од зградата се признаваат и износите што 
обврзникот на данокот мора да ги уплатува во пол-
за на организацијата за управување со зградата 
во општествена сопственост, доколку не се содр-
жани во трошоците за управување и одржување, 
како и данок на згради. 

Член 129 
За приходите од издадени наместени соби до 4 

легла општината може да пропише данокот од 
згради да се плаќа во годишен паушален износ. 

Член 130 
Стапките на данокот на приход од згради се 

прогресивни, а можат да бидат и различни. 

Член 131 
Носителот на станарско право, односно заку-

пувачот на станбена зграда, стан или деловна 
просторија е должен со своерачен потпис да го 
потврди стварниот износ на станарината односно 
закупнината што сопственикот на зградата го внел 
во даночната пријава. 

Член 132 
Даночниот обврзник на данок на приходи од 

згради е должен да го извести органот за при-
ходи на општината и да поднесе доказ за секоја 
промена на договорот за издадената деловна прос-
торија, односно станбена зграда или стан под за-
куп, доколку промената на договорот се однесу-
ва на времетраењето на закупот, износот на закуп-
нината и ел., и тоа најдоцна во рок од 30 дена од 
денот на настанувањето на промената. 

Организациите на здружениот труд и држав-
ните органи, во случај на измена на договорот за 
закуп или за престанок на закупот, се должни за 
тоа да го известат органот за приходи во рокот 
предвиден во став 1 на овој член. 

IX. ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ НА СРЕЌА 

Член 133 
Даночен обврзник на данок од игри на среќа 

(во натамошниот текст: данок на добивка) е гра-
ѓанин и приватно правно лице, кое на територи-
јата на Социјалистичка Република Македонија ќе 
оствари добивка од игра на среќа. 

Член 134 
Основица на данокот на добивка е секоја пое-

динечна добивка од игра на среќа. 
АКО добивката од игра на среќа се состои од 

предмети, основица на данокот на добивка е неј -
зината прометна вредност во моментот на оствару-
вањето на добивката. 

Член 135 
Данок на добивка на среќа не се плаќа: 
1. на поединечна добивка во вредност до 500 

динари, што ќе ја остварат граѓаните; и 
2. на добивка од игра на среќа к а ј која пора-

ди начинот на спроведување на играта, со прави-
лата на приредувачот не се утврдува однапред ви-
сината на фондот на добивката. 

Член 136 
Стапките на данокот на добивката се пропор-

ционални. 
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Член 137 
Данокот на добивката се пресметува и се од-

бива при самата исплата на добивката. 
Данокот на добивката го пресметува и го одби-

ва организаторот на играта. 
При обложувањето на добивката со данок, се 

применува стапката на данокот која е во сила во 
онаа општина во која данокот се обложува, а и 
припаѓа на онаа општина во која обврзникот има 
живеалиште. 

X. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И ИМОТНИ 
ПРАВА 

Член 138 
Даночен обврзник на данок н а приход од имот 

и имотни права е граѓанин кој остварува приход 
од издавање под закуп на недвижни или движни 
предмети и друг имот и имотни права, ако на тие 
приходи не се плаќа друг вид на данок. 

Даночниот обврзник на данок на приход од 
имот и имотни права е и граѓанин кој остварува 
приход од пронајдоци кои не се заштитени со па -
тент или не се пријавени к а ј уредот за патенти 
за технички унапредувања, кои не се признати 
од самоуправниот орган на организацијата на 
здружениот труд. 

Член 139 
Данок на приход од имот и имотни права се 

плаќа и на приходот остварен со продажба на 
предмети од поголема и потрајна употребна вред-
ност, без оглед на тоа дали е предметот прода-
ден во непроменета или променета состојба. 

АКО продажбата на движните предмети од став 
1 на овој член е извршена по три години од де-
нот на нивната набавка, данок од став 1 на овој 
член не се плаќа. 

Под предмети од потрајна и поголема упот-
ребна вредност се сметаат движни предмети ако 
продажната цена поединечно или во вкупен износ 
е над 3.000 динари. 

Член 140 
Основицата на данокот на приход од имот и 

имотни права ј а сочинува "вкупниот приход оства-
рен од имот и имотни права во годината за која се 
врши облогот со овој данок, намален за трошоците 
што биле нужни за остварување на тој приход. 

Член 141 
Ако во периодот од набавката до продажбата 

дошло до значителна промена во вредноста на 
недвижностите и движните предмети, ќе се изврши 
валоризација на набавната вредност според па-
заришната цена во моментот на настанувањето на 
даночната обврска. 

Валоризацијата на набавната вредност ќе се 
врши на начин и под услови што ќе ги пропишува 
општината. 

Член 142 
Данок на приход од имот и имотни права не се 

плаќа на: 
1. примањата по основ на осигурувањата на 

живот и доживување; 
2. каматата и добивките по заемите на оп-

штествено-политичките и други организации; и 
3. каматата и други приходи по штедните вло-

гови. 
Член 143 

Стапките на данокот на имот и имотни права 
се прогресивни, а можат да бидат различни по 
одделни видови на имот и имотни права. 

XI. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК . 

Член 144 
Даночен обврзник на данок на наследство и 

подарок е граѓанин и приватноправно лице што 
во Македонија ќе наследи или ќе прими на по-
дарок движен или недвижен имот (како и пари). 

Даночен обврзник на данок на наследство и 
подарок е и приватноправното лице кое ќе прими 
од странство подарок во пари. 

Се овластува републичкиот секретар за ф и -
нансии да може подароците од став 2 на овој 
член, во одделни случаи, да ги ослободи од пла-
ќањето на данок на наследство и подарок. 

Член 145 
Даночната обврска за данокот на наследство и 

подарок настанува во моментот на правосилноста 
на решението за наследување односно во момен-
тот на приемот на подарокот. 

Подарокот се смета за примен во моментот на 
потпишувањето на договорот за подарок, а ако 
не е склучен договор, во моментот кога е примен 
подарокот. 

Ако недвижноста што е предмет на наследство 
односно на подарок, е оптоварена со плодоужи-
вање, обврската за плаќање на данок на наследст-
во и подарок настанува по престанокот на пло-
доуживањето. 

Член 146 
Основица на данокот на наследство и пода-

рок е вредноста на наследениот или подарениот 
недвижен или движен имот во моментот на наста-
нувањето на даночната обврска, намалена за дол-
говите и трошоците што отпаѓаат на имотот. 

Вредноста на сите подароци примени во текот 
на една календарска година од ист дарител, прет-
ставува една даночна основица. 

Член 147 
Даночната основица на данокот на наследство 

ја утврдува органот надлежен за приходи на оп-
штината врз основа на вредноста на наследениот 
имот, утврдена во постапката за утврдување на 
оставината, намалена за сразмерниот дел на дол-
говите и трошоците што го товарат тој имот, како 
и вредноста на легатот кој отпаѓа на наследениот 
имот. 

Член 148 
Прометната вредност се утврдува според од-

редбите на Законот за наследување, во текот на 
оставинеката постапка или според постапката про-
пишана за утврдување на прометната вредност на 
данокот на промет на недвижности и права. 

Ако пописот и процената на оставината се из-
вршени според одредбите на Законот за наследу-
вање, органот за приходи на општината ќе изврши 
облог со данок на наследство и подарок според 
вредноста на наследениот имот, утврден според тој 
закон. 

Ако пописот и процената на оставината не се 
извршени според Законот за наследување, орга-
нот за приходи на општината на чие подрачје се 
наоѓа наследениот имот, е должен, во рок од 60 
дена од денот на смртта на оставителот, да изврши 
попис на целокупната оставина на имот што се 
наоѓа на подрачјето на општината, а процената и 
облогот ќе ги изврши најдоцна во рок од 30 дена 
од денот на примањето на даночната пријава, од-
носно од денот на примањето на правосилното нас-
ледно решение. 

Пописот и процената на подарениот имот е 
должен да ги изврши органот за приходи на оп-
штината на чие подрачје се наоѓа подарениот имот, 
најдоцна во рок од 30 дена од примањето на да-
ночната пријава. 

Член 149 
Ако наследникот кој се откажал од наследство 

не определи лице во чија корист се откажува, да-
нокот на наследство го плаќа л и ц е т на кое му 
припаднало наследството. 

Ако наследникот го отстапил наследството во 
корист на определено лице кое би дошло до тоа 
наследство и во случај наследникот да не го 
отстапи во негова полза, данокот на наследство и 
подарок го плаќа лицето во чија сопственост пре-
минува наследениот имот. 
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Ако наследникот му го отстапил наследството 
на определено лице кое не би дошло до наслед-
ство во случај наследникот да не го отстапил во 
негова корист, тогаш данокот на наследство ќе го 
плати наследникот кој го отстапил наследството, а 
лицето во чија полза е отстапено наследството ќе 
плати данок на подарок. 

Член 150 
Плодоуживателот на недвижноста плаќа данок 

на наследство и подарок од вредноста на плодоу-
живањето. 

Како вредност на плодоуживање^ на кое се 
врши облог со данок се зема катастарскиот при-
ход односно даночната основица на данокот на 
приход од згради, и тоа: 

а) збирот на годишните вредности на плодоужи-
в а њ е ^ за сето време на плодоуживање^ , ако 
правото на плодоуживање е ограничено (опреде-
лено); 

б) дваесеткатниот збир на годишните вреднос-
ти на плодоуживање^, ако правото на плодоужи-
вањето е доживотно, а плодоуживателот е помлад 
од 22 години; 

в) на плодоуживателот постар од 22 години за 
секои две натамошни години старост збирот на 
вредноста на плодоуживањето од точка б), се нама-
лува за едногодишниот износ на вредноста на пло-
доуживањето; и 

г) на плодоуживател со над 60 години старост, 
вредноста на плодоуживање^ се утврдува во ви-
сина на едногодишниот износ на плодоуживање^ . 

Како вредност на едногодишното плодоужива-
ње се зема утврдената вредност на плодоужива-
њето во годината во која настапила обврската за 
плаќање на овој данок. 

Член 151 
Плодоуживателот на недвижности, кој во од-

нос на оставителот односно давателот на плодоу-
живањето, се наоѓа во прв наследен ред, не плаќа 
данок на наследство и подарок. 

Член 152 
Стапките на данокот на наследство и подарок 

се прогресивни и зависат од вредноста на нас-
ледениот односно на подарениот имот и од нас-
ледниот ред. 

Кога наследник односно примател на подарок е 
приватно правно лице стапките на данокот на нас-
ледство и подарок се прогресивни и зависат од 
вредноста на наследениот или на подарениот имот. 

За имот примен како подарок можат да се 
пропишат посебни прогресивни стапки на данокот 
на наследство и подарок, кои се определуваат во 
процент од даночната основица во зависност од 
прометната вредност на еден квадратен метар по-
вршина на земјиштето односно на еден квадратен 
метар изградена површина на градежен објект 
примени како подарок. 

Член 153 
Данок на наследство и подарок не плаќаат нас-

ледниците односно поклонопримателите кои во од-
нос на оставителот односно дарителот се наоѓаат 
во прв наследен ред. 

Ако предметот на наследство односно подарок 
е земјоделско земјиште, данок на наследство и по-
дарок не плаќа наследникот односно примателот на 
подарокот кој во однос на оставителот односно да-
рителот, се наоѓа во втор наследен ред, ако со 
оставителот живеел во заедничко домаќинство во 
моментот на смртта на оставителот, односно во 
моментот на примањето на подарокот и ако земјо-
делството му е единствено занимање. 

Ако се предмет на наследување или подарок 
семејни станбени згради односно станови и еко-
номски згради во земјоделството, наследникот од-
носно примателот на подарокот кој се наоѓа во 
однос на оставителот во втор наследен ред, не 
плаќа данок на наследство и подарок на еден стан 

и економска зграда во земјоделството под услов 
со оставителот односно давателот на подарокот да 
живеел во заедничко домаќинство во моментот на 
смртта на оставителот, односно во моментот на при-
мениот подарок. 

Член 154 
Данок на наследство и подарок не се плаќа на 

наследениот или како подарок примениот имот што 
даночниот обврзник ќе го отстапи без надоместок 
на општествено-политичка заедница, самоуправни 
интересни заедници или на организации на здру-
жениот труд. 

Данокот уплатен пред отстапувањето на нас-
ледството или на подарокот не се враќа. 

Член 155 
Данок на наследство и подарок не се плаќа на 

недвижен имот на кој наследникот, односно при-
мателот на подарокот, врз основа на постојните 
прописи, не може да стекне право на сопственост 
Или право на плодоуживање. 

Член 156 
Облогот со данок на наследство и подарок го 

врши надлежниот орган за приходи на општината 
на чие подрачје се наоѓа имотот. 

Ако наследениот или подарениот имот се нао-
ѓа на подрачјето на две или повеќе општини секој 
орган за приходи на односните општини го врши 
облогот со данок на вредноста на имотот што се 
наоѓа на подрачјето на одделна општина, а по 
стапка која одговара на вредноста на целокупниот 
наследен односно подарен имот на кој се плаќа 
овој данок. 

ХИ. ДАНОК НА ЗГРАДИ 

Член 157 
На згради или на посебни делови од згради 

(етажна сопственост) во градовите и населбите од 
градски карактер, бањите, капалиштата, климат-
ските и туристичките места се плаќа данок на 
згради. 

Општината може да пропише да се плаќа да-
нок на згради и на зградите што се наоѓаат и во 
други населени места. 

Како згради, во смисла на овој закон, не се 
сметаат водениците, земјаниците, зградите — пли-
тари и други слични објекти, како и градежните 
објекти што се подигаат за пократко време и се 
употребуваат најмногу до 3 месеци. 

Член 158 
Даночен обврзник на данок на згради е соп-

ственикот односно плодоуживателот на зградата. 

Член 159 
Данокот од згради може да се плаќа според 

вредноста на зградата односно посебниот дел на 
зградата или по квадратен метар корисна повр-
шина. 

Член 160 
Обврската за плаќање на данок на згради 

почнува првиот ден на наредниот месец по дава-
њето на одобрение за употреба на зградата. 

Ако зградата односно станот почне да се упот-
ребува пред давањето на одобрение за употреба 
на зградата, обврската почнува првиот ден на ид-
ниот месец по уселувањето. 

Обврската за плаќање на данок од згради прес-
танува првиот ден на наредниот месец по преста-
нокот на употребата на зградата поради нејзино 
оштетување или од кои и да било други причини 
таа станала неупотреблива. 

Член 161 
Данок на згради не плаќаат: 
1. земјоделските домаќинства за економските 

згради што им служат за сместување на земјодел-
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ските производи, добитокот, земјоделските уреди 
и алати; 

2. дипломатските и конзуларните претстав-
ништва, како и претставништвата на меѓународ-
ните организации, за зградите во нивна сопстве-
ност во кои се сместени; 

3. странските држави за зградите во кои ж и -
веат членовите и службениците на дипломатските 
и конзуларните претставништва, под услов на ре-
ципроцитет; 

4. верските заедници за зградите кои непос-
редно ги користат за верски обреди (цркви, ма-
настири и друго), како и за зградите односно де-
ловите на згради што не се издаваат под закуп, 
туку ги користат како канцеларии (жупи, паро-
хии и др.), за сместување на библиотеки, музеи, 
галерии со слики на верските заедници, за учил-
ници, простории за дневен престој и ноќевалишта 
на свештените лица; и 

5. сопствениците на згради кои не се наме-
нети за живеење, туку повремено се користат како 
засолништа на работниците и чуварите на земјо-
делските површини или за слична цел. 

Ослободувањето по овој член престанува ако 
зградата во целост или делумно не се употребува 
за намената за која уживала ослободување. 

Престанокот на условите за ослободување по 
овој член обврзникот е должен да го пријави на 
органот за приходи на општината во рок од 30 
дена од настанатата промена. 

Член 162 
Од плаќање на данок на згради можат да се 

ослободат сопствениците односно плодоуживатели-
те на еден стан под услов да живеат во него со 
потесното семејство или ако не живеат во него 
заради немање на станарско право односно пора-
ди привремена работа во друго место. 

Член 163 
Ако зградата или посебниот дел на зградата не 

може да се користи поради елементарни непогоди 
или други вонредни настани, органот за приходи 
на општината ќе отпише сразмерен дел од данокот 
кој отпаѓа на времето од првиот нареден ден од 
денот на спреченоста за користење. 

Член 164 
За зградите за одмор и рекреација (викенд -

куќите) не можат да се пропишат ослободувања и 
олеснувања. 

Член 165 
Данокот на згради се обложува однапред во го-

дишен износ. 

Член 166 
Стапките на данокот на згради се прогресив-

ни а можат да бидат и различни. 

XIII. ДАНОК НА ИМОТ 

Член 167 
Даночен обврзник на данок на имот е сопстве-

никот или плодоуживателот на имотот. 

Член 168 
Данок на имот се плаќа на: 
1. товарни друмски моторни возила, приклучни 

возила и комби-возила; и 
2. хибридна лоза. 
Под комби-возила се подразбираат комбинира-

ните патнички возила и фургоните, без оглед за 
која намена се регистрирани 

Член 169 
Даночната обврска на данокот на имот наста-

нува во моментот на стекнувањето на имотот (во 
сопственост односно владение), а престанува во 
моментот на отуѓувањето на имотот. 

Ако сопственикот односно држателот на имотот 
го отуѓи имотот во текот на годината, на новиот 
сопственик нема да му се изврши облог со данок 
за годината во која го набавил имотот, ако пора-
нешниот сопственик е обложен со данок за таа 
година. 

По исклучок, за имотите што се подлежни на 
данок и што се набавени во втората половина на 
годината, а за нив дотогаш не е извршен облог 
со данок, сопственикот ќе плати половина од го-
дишниот износ на данокот. 

По исклучок даночната обврска за друмски 
моторни и приклучни возила како и комби-возила 
престанува првиот ден на наредниот месец по оту-
ѓувањето на возилата, односно кога тие станале 
сосема неупотребливи и кога се одјавени ка ј орга-
нот на управата надлежен за регистрација на мо-
торните возила. 

Член 170 
Данокот на имот за товарните друмски мотор-

ни возила, приклучните возила и комби-возила-
та, се утврдува во годишен износ во зависност 
од носивоста на моторното возило, а за хибридната 
лоза по лозова пенушка. 

На носивост од претходниот став се додава и 
носивоста на приклучното возило. 

Член 171 
Даночната обврска за данокот на имот наста-

нува во моментот на стекнувањето на имотот од-
носно имотните предмети, а престанува во момен-
тот на нивното отуѓување. 

Член 172 
Наплатата на данокот на имот за товарните 

друмски моторни возила, приклучните возила и 
комби-возилата се врши истовремено со подне-
сувањето на барањето за регистрација односно за 
продолжување важноста на регистрацијата, без 
да се издава посебно решение или писмено извес-
тување за облогот со овој данок. 

XIV. ДАНОК НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 
ГРАЃАНИТЕ 

Член 173 
Даночен обврзник на данок на вкупниот при-

ход на граѓаните е лице кое има живеалиште во 
Социјалистичка Република Македонија, а кое во 
текот на една календарска година ќе оствари вку-
пен чист приход од сите извори над определениот 
износ. 

Даночен обврзник на данокот во смисла на став 
1 од овој член е и граѓанинот на Социјалистичка 
Република Македонија кој ќе оствари личен доход 
ка ј југословенските претставништва или органи-
зации во странство, ако од тој личен доход не 
плаќа данок во странство. 

Даночен обврзник на данок на вкупниот при-
ход на граѓаните е и странски стручњак кој со 
работа во Социјалистичка Република Македонија 
во текот на една календарска година остварува од 
сите извори вкупен чист приход над определениот 
износ. 

Член 174 
Под вкупен чист приход се смета вкупниот 

износ на сите лични доходи и приходи што под-
лежат на плаќање на данок, а кои даночниот об-
врзник на данок на вкупниот приход на граѓаните 
ги остварил во една календарска година во Југо-
славија од сите извори, како и доходот остварен 
во смисла на став 2 на член 173 од овој закон, 
намален за даноците што се плаќаат по овој закон 
и другите даноци и придонеси што се плаќаат од 
личниот доход и приходот според посебни прописи. 

К а ј обврзниците на кои данокот им се утврду-
ва според катастарскиот приход и во годишен 
паушален износ, под вкупен чист приход се сме-
та приходот што обврзникот стварно го постигнал 
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по одбивањето на сите даноци и придонеси, без 
оглед на кој начин му е утврден данокот. 

Под стварен приход од земјоделска дејност во 
смисла на претходниот став, како чист приход се 
зема катастарскиот приход, помножен со факторот 
кој одговара на односот на катастарскиот приход 
според народниот доход на индивидуалното зем-
јоделство на територијата на СР Македонија што 
ќе го пропише републичкиот секретар за финан-
сии во согласност со републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство, намален за општестве-
ните обврски во смисла на став 1 од овој член. 

Ако даночниот обврзник на данок на вкупниот 
приход на граѓаните остварил личен доход од 
земјоделство заедно со членовите на домаќинство-
то, во неговиот вкупен чист приход влегува делот 
од остварениот приход од земјоделска дејност на 
неговото домаќинство кој отпаѓа на даночниот об-
врзник сразмерно на бројот на членовите на до-
маќинството постари од 15 години. 

На даночниот обврзник на данок на вкупниот 
приход на граѓаните, кој остварува доход односно 
приход на кој се плаќа данок процентуално од 
секој поединечно остварен бруто-приход и во пау-
шален износ, при утврдувањето на чистиот приход 
му се признаваат трошоците што биле нужни за 
остварување на тој приход во износ што тој ќе го 
докаже, а најмногу до 30°/о од бруто приходот. 

На даночниот обврзник од член 173 став 3 на 
овој закон вкупниот чист приход му се намалува 
за 30% на име издаток за социјално осигурување 
и други издатоци во врска со неговиот престој во 
Социјалистичка Република Македонија. 

Во вкупниот чист приход од став 1 на овој 
член влегува и надоместокот на личните доходи 
за време на привремена спреченост за работа по-
ради болест или повреда како и пензиите. 

Член 175 
Основица на данокот на вкупниот приход на 

граѓаните е вкупниот чист приход намален за из-
носот на двократниот просечен годишен личен до-
ход во Републиката, пресметан врз податоците од 
Републичкиот завод за статистика за годината во 
која се врши облогот на данокот. 

На даночниот обврзник на данок на вкупниот 
приход на граѓаните, кој во текот на годината за 
која се врши облогот издржувал брачен другар, 
малолетни деца и деца на редовно школување ка -
ко и други членови на потесното семејство кои, 
според законот, е должен да ги издржува, под ус-
лов тој да е единствен обврзник на овој данок, 
износот од двократниот просечен годишен личен 
доход во Републиката од став 1 на овој член, се 
зголемува за износот во висина на годишниот га-
рантиран личен доход во Републиката за секој 
таков член на потесното семејство. 

Ако членовите на потесното семејство на об-
врзникот во годината за која се врши облогот 
оствариле чист приход од лични доходи и други 
приходи што подлежат на плаќање на данок на 
вкупниот приход на граѓаните, на даночниот об-
врзник му се признава на име олеснување раз-
ликата меѓу вкупниот износ на олеснувањата во 
смисла на став 2 од овој член, и вкупниот износ 
на чистиот приход што го оствариле сите членови 
на потесното семејство на обврзникот. 

На даночниот обврзник на данокот на вкуп-
ниот приход на граѓаните кој плаќа алиментација 
за издржување на малолетни деца и деца на ре-
довно школување како и на други членови на 
потесното семејство кои, според законот е должен 
да ги издржува, ќе му се намали даночната осно-
вица за износот на платената алиментација утврде-
на со судска одлука, спогодба или заверена из ја -
ва на примателот на издршката или неговиот ста-
рател. 

На даночните обврзници на данокот на вкуп-
ниот приход на граѓаните уживатели на пензи-
ја-носители на „Партизанска споменица од 1941 

година", даночната основица им се намалува, пок-
р а ј износите од став 2, 3 и 4 на овој член, и за 
износот на разликата од пензијата добиена по овој 
основ и редовната пензија (15%). 

Даночниот обврзник кој ги исполнува условите 
од став 2 и 3 на овој член, е должен во прија-
вата да ги даде потребните податоци. 

Член 176 
На даночниот обврзник кој има личен доход 

од авторски права, на кои се плаќа данок од ав-
торски права што ги создавал авторот повеќе од 
една година, приходот, по барање од обврзникот, 
се дели на онолку еднакви делови колку што го-
дини авторот го создавал делото, а најмногу на 5 
дела. 

Член 177 
Стапките на данокот на вкупниот приход на 

граѓаните се прогресивни. 
Обврзниците на данокот на вкупниот приход 

на граѓаните кои остваруваат дополнителни при-
ходи надвор од работното место односно редовното 
вршење на стопанска и нестопанска дејност, пла-
ќаат зголемен данок. 

Член 178 
Ако странскиот стручњак од член 173, став 3 

на овој закон во домашна организација на здру-
жен труд, во која се вложени средства на стран-
ски лица, оствари примања за работа која траела 
помалку од една година, ќе се обложи со данок 
според основицата пресметана за целата година, а 
потоа данокот ќе се намали сразмерно на времето 
за кое тој работел во организацијата. 

Домашната организација на здружениот труд е 
должна, во рокот определен за поднесување на 
пријавите за облог со данок на вкупниот приход 
на граѓаните, од чистиот приход на странскиот 
стручњак остварен во претходната година, по од-
бивањето на неоданочениот износ, да го пресмета 
и да го запре од примањата на стручњакот данокот 
од личен доход, како и да го уплати на соодвет-
ната сметка во рок од 7 дена од денот на послед-
ната исплата. 

Ако странскиот стручњак престане да работи 
во домашната организација на здружен труд пред 
истекот на рокот за поднесување на пријави за 
облог со данок на вкупниот приход на граѓаните, 
таа е должна да го пресмета, да го запре и да го 
уплати данокот на соодветната сметка во рок од 7 
дена од денот на последната исплата на прима-
њата на стручњакот. 

Ако домашната организација на здружен труд 
не постапи според ставовите 2 и 3 на овој член, 
данокот на вкупниот приход на граѓаните за стран-
скиот стручњак ќе се наплати од средствата на 
таа организација. 

Член 179 
Не влегуваат во вкупниот чист приход: 
1. наградите што се добиваат по основ на член-

ство во Академијата на науките и уметностите на 
СРМ; 

2. приходот отстапен на општествената заед-
ница или на општествена организација за хумани, 
социјални и слични цели; 

3. примањата на работниците на име помош 
поради уништување или оштетување на имот од 
елементарни непогоди или други вонредни нас-
тани; 

4. примањата на име помош на семејството на 
умрен работник; 

5. примањата по основ на осигурување на 
живот и доживување; 

6. камати на штедните влогови и јавни заеми; 
7. приходите од добивка од игри на среќа; и 
8. примањата од член 4 на овој закон. 
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XV. ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА НА 
ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ 

1. Поднесување на пријава 

Член 180 
Даночните обврзници освен обврзниците на да-

нок од личен доход од земјоделство кои данокот 
го плаќаат според катастарскиот приход и обврз-
ниците на данокот што' се плаќа по одбивање, се 
должни на надлежниот орган за приходи на оп-
штината да му поднесат пријава со податоците пот-
ребни за утврдување висината на данокот. 

Се овластува републичкиот секретар за ф и -
нансии да ја пропише формата и содржината на 
даночната пријава. 

Член 181 
Даночните обврзници што се должни да под-

несат пријава за облог со данок, мораат, со јавна 
покана, да бидат навремено повикани за поднесу-
вање на даночни пријави, најдоцна до 31 јануари. 

На обврзниците што во определениот рок не ќе 
поднесат даночни пријави, лично ќе им се достави 
покана .тоа да го сторат во дополнителен рок од 
8 дена. 

Член 182 
Даночниот обврзник кој е должен да поднесе 

даночна пријава, а тоа не го стори во рокот оп-
ределен во јавната покана, должен е на име зголе-
мување на данокот да плати 20% од обложениот 
износ. 

Даночниот обврзник кој не ќе поднесе при-
јава ни во дополнителниот рок определен во по-
каната од став 2 на член 181 од овој закон, ќе пла-
ти зголемен данок за 30% од обложениот данок. 

Обврзникот од став 1 не е должен да плати 
зголемен данок ако најдоцна во рокот определен 
за поднесување на жалба против решението за 
облог со данок му поднесе на надлежниот орган 
за приходи на општината докази дека ненавреме-
но™ неподнесување или поднесување на пријавата 
станало од оправдани причини. 

Член 183 
Организаторите на патувачките забавни гру-

пи односно приредувачите на забавни приредби се 
должни да поднесат пријава за вршење на де ј -
носта во определено место до органот за приходи 
на општината на чие подрачје се врши дејноста 
односно се одржува приредбата, и тоа најмалку 
три дена пред нејзиниот почеток. 

Граѓаните кои остваруваат приход со продаж-
ба на предмети од поголема и потрајна употребна 
вредност, се должни да поднесат даночна пријава 
во рок од 15 дена од извршената продажба. 

Даночните обврзници на данок на наследство и 
подароци се должни да поднесат даночна при-
јава во рок од 15 дена од денот на настанувањето 
на даночната обврска. 

Член 184 
Даночните обврзници кои се задолжуваат со 

данок според стварниот доход односно приход, се 
должни, според содржината на даночната при-
јава, да ги искажат податоците за вкупниот при-
ход и за трошоците нужни за остварување на 
вкупниот приход. 

Даночните обврзници кои се должни да водат 
работни книги, поднесуваат даночна пријава врз 
основа на податоците од работните книги. 

Обврзниците што плаќаат данок во годишен 
паушален износ однапред, се должни, според со-
држината на даночната пријава да дадат податоци 
потребни за облог со тој данок. 

Член 185 
Даночната пријава се поднесува до органот за 

приходи на општината надлежен за облог со да-
нок. 

Неписмените или недоволно писмените даноч-
ни обврзници кои не се обврзани да водат работни 
книги, можат своите пријави да ги дадат и усно 
на записник к а ј органот за приходи на општината, 
дава јќи ги сите податоци потребни за облог. 

Органот кој ја примил пријавата, му издава 
на подносителот потврда за поднесената пријава. 

Член 186 
Граѓанин што поднесува барање за вршење на 

стопанска или нестопанска дејност, должен е кон 
барањето да приложи писмена из јава во која тре-
ба да из јави дали порано ја вршел истата или 
друга дејност на подрачјето на друга општина. Ако 
граѓанинот порано вршел таква дејност на по-
драчјето на друга општина, должен е кон бара-
њето да приложи доказ дека во целост ги намирил 
сите свои обврски во општината на чие подрачје 
порано ја вршел дејноста. 

Органот надлежен за издавање на одобренија 
за самостојно вршење на дејности со личен труд 
не може, без доказите од став 1 на овој член да 
издаде одобрение. 

Член 187 
Граѓанин што ќе почне да врши стопанска или 

нестопанска дејност, должен е со пријава да го 
извести за тоа органот за приходи на општината, 
во рок од 30 дена од денот на почетокот на врше-
њето на дејноста. Во пријавата за почетокот за 
вршење на дејноста граѓанинот е должен да даде 
податоци потребни за определување на аконтаци-
ја на данокот. 

Член 188 
Даночните обврзници се должни, при трајно 

или повремено прекинување на работењето, во рок 
од 8 дена по приемот на одобрението или реше-
нието од надлежниот орган, да го пријават пре-
станокот или прекинувањето на работата к а ј ор-
ганот за приходи на општината. 

Член 189 
По покана од органот за приходи на општина-

та даночниот обврзник е должен да ги даде сите 
податоци потребни за облогот со данок. 

Државните органи, организациите на здружен 
труд и други организации, должни се по барање од 
органот за приходи на општината, да ги дадат сите 
податоци за облог со даноци во рок од 15 дена 
по доставеното барање. 

Член 190 
Органот на општината, надлежен за катаста-

рот, ќе му достави на органот надлежен за облог 
со данок список на земјоделските домаќинства со 
пресметан катастарски приход по катастарски оп-
штини според местото на живеењето на обврзни-
ците, најдоцна до 15 февруари во годината за ко-
ја се врши облогот со данок. 

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

Стручните служби на самоуправните интерес-
ни заедници на здравството и здравственото оси-
гурување и пензиското и инвалидското осигуру-
вање, доколку органот за приходи на општината го 
врши облогот на придонесите, се должни најдоцна 
до 15 февруари во годината за која се врши обло-
гот да достават списоци на обврзниците на придо-
несите со потребните податоци. 

Списоците од претходните ставови се преда-
ваат записнички. 

Член 191 
Општинскиот орган на управата, надлежен за 

издавање на одобрение за вршење на дејност, дол-
жен е на органот за приходи на општината да му 
гл достави сите одобренија и решенија со кои се 
одобрува вршењето на стопанска и нестопанска 
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дејност, и тоа во рок од 15 дена од денот на нив-
ното донесување. 

Органот на управата на општината кој изда-
ва дозвола за градење, адаптација односно одобре-
ние за употреба на згради, должен е, во рок од 15 
дена, да го извести органот за приходи на општи-
ната на чие подрачје се наоѓа зградата. 

Општинските судови се должни, во рок од 15 
дена од правосилноста на решението за наследу-
вање, да го достават тоа решение до органот за 
приходи на општината на чие подрачје се наоѓа 
наследениот имот. 

Член 192 
Надлежниот орган за приходи на општината 

може да ги повика граѓаните, на кои даночниот 
обврзник им испорачал стока или им извршил 
услуга, односно кои нему му испорачале стока или 
му извршиле услуга, да дадат податоци за испо-
раките на стоки и услугите што се во врска со 
облогот на данокот. 

2. Облог со даноци 

Член 193 
Надлежниот орган за приходи на општината е 

должен врз основа на совесна и грижлива оцена 
на секој доказ посебно и на сите докази заедно, 
како и врз основа на резултатот на целокупната 
постапка, да ги утврди сите ф а к т и и околности што 
се од значење за решението за облог со даноци и 
да им овозможи на странките да ги заштитат и да 
ги остварат своите права и интереси. 

Член 194 
Органот за приходи на општината може да до-

несе решение за облог со данок без посебна ис-
питна постапка, ако на јде дека податоците од при-
јавата се целосни и точни или ако самиот орган 
располага со службени податоци потребни за доне-
сување на решение, а не е потребно сослушување 
на странката заради заштита на нејзините права 
и интереси. 

Член 195 
Ако органот за приходи на општината, во по-

стапката од членовите 186 и 187 од овој закон, 
установи дека податоците што даночниот обврзник 
ти дал во пријавата или во посебната покана од 
член 188 од овој закон, не одговараат на фактич-
ката состојба, основицата на данокот ќе ја утвр-
ди според своите наоди. 

АКО даночниот обврзник ја оспорува висината 
на основицата утврдена на начинот од претходни-
от став, таа може да се намали само ако даноч-
ниот обврзник даде веродостојни докази дека осно-
вицата е помала од утврдената. 

Член 196 
Ако ВО текот на годината за која се врши об-

логот на данок во годишен паушален износ и на 
данок од згради, личните доходи односно прихо-
дите на обврзниците не се измениле значително, 
општината може да одлучи важењето на годишна-
та основица на данокот од згради и висината на 
годишниот паушален износ на данокот утврдени за 
претходната година да се продолжи и за наредната 
година. Во тој случај обврзниците не се должни 
да поднесуваат пријави за облог со данок. 

Ако важењето на годишните основици односно 
годишните паушални износи на даноците се про-
должи за наредната година органот за приходи на 
општината, по барање од обврзникот к а ј кого на-
станале значителни промени, должен е да му утвр-
ди нова основица на данокот или да му определи 
нов годишен паушален износ и да му издаде реше-
ние за облог, во рок од 30 дена од денот на подне-
сувањето на барањето. 

Органот за приходи на општината може да по-
вика одделен даночен обврзник да поднесе при-
јава за остварениот личен доход, односно приход 

заради нов облог со данок, ако најде дека него-
виот личен доход односно приход значително се 
зголемил. 

Член 197 
Облогот со данок од земјоделство мора да се 

изврши до 15 април на годината во која се врши 
облогот со данок. 

Облогот со другите даноци, што се врши спо-
ред годишна основица, освен данокот на вкупни-
от приход на граѓаните, мора да се изврши до 15 
мај на годината за која се врши облогот со дано-
ци. Облогот со данок на вкупниот приход на гра-
ѓаните мора да се изврши до 15 март, по истекот на 
годината за која се врши облогот. 

Облогот со даноци кој се утврдува во годи-
шен паушален износ, мора да се изврши до 31 
март на годината во која се врши облогот. 

По извршувањето на облогот, органот за при-
ходи на општината е должен на обврзникот да му 
достави решение за облогот со данок во рок од 
30 дена од денот на извршувањето на облогот. 

Член 198 
Органот за приходи на општината е должен 

на даночниот обврзник, по негово барање, да му 
дозволи да ги разгледа сите списи и други пода-
тоци врз основа на кои му се утврдува обврска-
та за плаќање на данокот, како и податоците за 
веќе обложениот и платениот данок. 

Член 199 
На обврзниците, на кои данокот им се утврду-

ва во годишен паушален износ однапред за годи-
ната, данокот може да им се измени доколку во 
текот на годината значително им се зголеми или 
намали обемот на работењето. 

На обврзниците кои данокот го плаќаат во го-
дишен паушален износ однапред за годината, ако 
во текот на годината значително им се зголеми 
обемот на работењето, односно ако оствариле чист 
приход над 20.000 динари, органот за приходи на 
општината решението за облог со данок во го-
дишен паушален износ ќе го измени и обврзникот 
ќе го задолжи со данок според остварениот доход. 

Член 200 
Органот зЗ приходи на општината е должен за 

секој обврзник, на кого основицата на данокот му 
се утврдува според стварниот доход, да го утврди 
вкупниот приход и одделните трошоци што биле 
потребни за остварувањето на тој приход. 

Член 201 
Доколку со овој закон или со прописите доне-

сени врз основа на него не е определено поинаку 
во постапката за облог со даноци ќе се примену-
ваат одредбите од Законот за општата управна 
постапка. 

3. Жалби 

Член 202 
Против секое првостепено решение на надлеж-

ниот орган за приходи на општината, донесено врз 
основа на одредбите на овој закон или прописите 
донесени врз основа на него, може да се поднесе 
жалба до Републичкиот секретаријат за финансии, 
по рок од 15 дена од денот на доставувањето на 
првостепеното решение. 

Жалбата се предава на органот што го донел 
првостепеното решение. 

Член 203 
Првостепениот орган е должен жалбата и сите 

списи на предметот, без одлагање, а најдоцна во 
рок од петнаесет дена од денот на приемот, да му 
ги достави на второстепениот орган, доколку не ја 
реши сам во смисла на одредбите од Законот за 
општата управна постапка. 
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Член 204 
Жалбата не ја одлага наплатата на обложе-

ниот данок, доколку со овој закон не е поинаку 
определено. 

Член 205 
Органот што го донел првостепеното решение 

може и без барање на даночниот обврзник да 
ја одложи наплатата на данокот, до донесувањето 
на решение по жалбата, за што е должен да го 
извести органот кој решава по жалбата. 

4. Обнова на постапката 

Член 206 
Органот што го донесол решението со кое е 

окончана постапката за облогот со данок, самиот 
или по барање од обврзникот, ќе ј а обнови по-
стапката за облогот во рок од пет години по него-
вата правосилност, ако дополнително се дознаат 
факти или докази што не биле познати при обло-
гот со данок, како и во други случаи, во соглас-
ност со Законот за општата управна постапка. 

Член 207 
Одредбите на член 252 од Законот за општата 

управна постапка не се применуваат кога обновата 
на постапката се врши во постапка за облог со 
данок. 

Член 208 
Првостепеното решение, кое е конечно во 

управната постапка, може да се поништи по право 
на надзор во рок од 6 месеци, од денот кога реше-
нието станало конечно во управната постапка, до-
колку основицата на данокот е утврдена спротивно 
на прописите или на основицата не се применети 
односните стапки. 

Во смисла на претходниот став, ќе се смета 
дека основицата за облог на данокот е утврдена 
спротивно на прописите, особено: ако вкупните 
приходи се утврдени без проверка на податоците 
пријавени од страна на обврзникот односно без со-
одветна постапка за облог, ако вкупните приходи 
се утврдени во помал износ од износот што треба-
ло да се утврди според расположливите податоци, 
ако трошоците се признати без докази или во по-
голем износ од износот за кој постојат докази, од-
носно во поголем износ од износот пријавен во да-
ночната пријава, или се признати трошоци кои спо-
ред законот не се признаваат како нужни трошоци. 

5. Посебна постапка за облог на данок на непри-
јавениот доход односно приход 

Член 209 
Надлежниот орган за приходи на општината, 

кој располага со податоци дека граѓанин има не-
пријавен доход односно приход за обложување со 
данок, ќе поведе посебна постапка за обложува-
ње со данок на тој доход односно приход. 

Ако во посебната постапка за облог со данок 
се утврди дека граѓанинот има непријавен доход 
односно приход за оданочување, надлежниот орган 
за приходи на општината ќе донесе решение со кое 
ќе ј а утврди висината на необложениот доход, од-
носно приход и ќе изврши облог на данокот. 

Член 210 
На вкупно утврдениот непријавен доход однос-

но приход, даночниот обврзник се задолжува со 
данок по стапка од 50%. 

Доколку редовната стапка за односниот данок 
е поголема од 50'%, таа се зголемува за десет про-
центни поени. 

6. Пресметување и наплатување на даноците 

Член 211 
Пресметувањето и наплатувањето на данокот 

од работен однос, на данокот од авторски права, 
како и на данокот од стопански дејности и на 

данокот од самостојно вршење на нестопански де ј -
ности што се плаќаат според секој поединечно ос-
тварен приход, го врши исплатителот на личните 
доходи односно на приходите (данок по одбивање). 

Исплатителот на личниот доход, на кој се 
плаќа данок по одбивање, кој своето финансиско 
работење го води преку банка, должен е истовре-
мено со подигањето на готовината за исплата на 
личните доходи да го пресмета и да го уплати к а ј 
банката соодветниот износ на данокот. 

Исплатителот на личните доходи кој своето 
финансиско работење не го води преку банка дол-
жен е да го пресмета данокот при исплата на лич-
ните доходи и да го уплати на соодветната сметка 
к а ј банката, најдоцна во рок од осум дена од из -
вршената исплата на личните доходи. 

Даноците по одбивање се пресметуваат и се 
плаќаат по стапките што важат на денот на испла-
тата на личниот доход. 

Член 212 
Ако иеплатителот на личниот доход не го пре-

смета, не го уплати или ненавремено го уплати да-
нокот по одбивање на определените сметки к а ј 
банката, покрај редовниот данок, ќе плати и зго-
лемен данок од 0,1% дневно од неуплатениот од-
носно ненавремено уплатениот данок. 

Кога органот за приходи на општината ќе ут-
врди дека исплатителот на личен доход не поста-
пил според одредбите на став 1 од овој член, ќе 
донесе решение за утврдување на обврската и ќе 

го достави за извршување на Службата на оп-
штественото книговодство. 

Член 213 
Даноците, освен данокот по одбивање и дано-

кот на вкупниот приход на граѓаните, се плаќаат 
тримесечно во еднакви рат&, ако со овој закон не 
е поинаку определено. 

Данокот на вкупниот приход на граѓаните се 
плаќа во рок од 30 дена од денот на доставува-
њето на решението за облог со данок. 

Општината може, за малите износи на дано-
ците да пропише да се плаќаат одеднаш или во 
две рати. 

Член 214 
Даноците, освен данокот по одбивање и дано-

кот на вкупниот приход на граѓаните, стасува за 
плаќање секој први ден во тримесеч је^ , доколку 
со овој закон не е поинаку определено. 

Член 215 
Стасаните износи на данокот односно аконтаци-

јата на данокот се плаќаат во еднакви рати и тоа: 
за 1-то тримесечје до 15 февруари; за П-то триме-
сечје до 15 мај ; за Ш-то тримесечје до 15 август 
и за 1У-ТО тримесечје до 15 ноември. 

Член 216 
Додека не се изврши облог со даноците што се 

обложуваат според годишните основици и во го-
дишни паушални износи, освен данокот на вкуп-
ниот приход на граѓаните, обврзникот е должен 
да плаќа аконтација според решението за облог 
со данок од претходната година, а во роковите 
предвидени за плаќање на даноците. 

АКО личниот доход односно приход на обврз-
никот суштествено се зголеми односно намали, ор-
ганот за приходи на општината врз основа на пре-
гледот на работните книги, податоците за прима-
њата на обврзникот од државните органи, органи-
зациите на здружениот труд и други организации 
за испорачаните стоки и извршените услуги, како 
и врз основа на други веродостојни податоци, ќе 
донесе решение за зголемување односно намалува-
ње на аконтациите на данокот. 

Член 217 
По доставувањето на решението за облог со 

данок, обврзникот е должен да ја исплати раз -
ликата меѓу уплатената аконтација и обложениот 
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данок, во рок од 30 дена од денот на доставу-
вањето на решението. 

Член 218 
На новиот даночен обврзник на данок од сто-

панска или нестопанска дејност за кој данокот се 
утврдува според стварниот доход, органот на оп-
штината му ја определува висината на аконтаци-
јата за првата година во висина на аконтацијата 
на обврзник од иста или слична дејност за таа 
година. 

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

Член 219 
По исклучок на членовите 213 и 214, данокот 

на приходи од имот и имотни права се плаќа во 
рок од 30 дена од денот на приемот на решение-
то за облог со данок. 

Член 220 
Обврската за плаќање на данок на наследство 

и подарок обврзникот е должен да ја плати во рок 
од 60 дена од денот на правосилноста на првосте-
пеното решение за облог со данок. 

Член 221 
Обврската за плаќање на данок од стопанска 

и нестопанска дејност почнува од првиот ден на 
следниот месец во кој обврзникот почнал со вр-
шење на дејноста, а престанува со завршувањето 
на месецот во кој престанал да ја врши дејноста. 

Член 222 
Наплатувањето на даноците го врши органот 

за приходи рт општината ка ј кого се води задол-
жението на даночниот обврзник, освен на дано-
ците предвидени во член 211. 

Член 223 
По барање од обврзникот, во оправдани случаи, 

органот за приходи на општината може да го од-
ложи плаќањето на стасаниот данок (почек) или 
тој да се плати во повеќе рати. 

Член 224 
АКО даночниот обврзник не се придржува за 

одобрените рати, органот за приходи на општината 
може решението за одобрување на плаќање во ра-
ти да го стави вон сила и да преземе мерки остана-
тиот долг да се наплати одеднаш. 

Одобрениот почек не го ослободува обврзникот 
од плаќање на камата за ненавремено уплатување 
на данокот. 

Органот што го одобрува дочекот може обврз-
никот да го ослободи од плаќање на камата. 

Член 225 
Наплатата на даноците се врши со чековни 

уплатници или по пат на чековна книшка. 
Обврзниците, кои своето финансиско работе-

ње го водат преку жиро-сметка, можат своите да-
ночни обврски да ги платат со налог за плаќање 
од жиро-сметката. 

Обврзниците што плаќаат данок од повремени 
приходи (данок на наследство и подарок и ел.), 
а не поседуваат даночна книшка, можат да вршат 
уплата на данокот по пат на општа уплатница. 

Се овластува републичкиот секретар за финан-
сии да го пропише начинот на плаќање на обвр-
ските со чековни уплатници или чековни книшки. 

Член 226 
Даноците се плаќаат во пари. 
Даноците можат да се плаќаат и со стасани 

обврзници од заеми издадени од Федерацијата, Ре-
публиката и општините. При плаќањето на дано-
ците со обврзници се дава намалување на данокот 
од 6°/о од номиналната вредност на обврзниците. 

Републичкиот секретар за финансии, за начи-
нот на плаќањето на даноците, во смисла на прет-
ходниот став, може да донесе поблиски прописи. 

По исклучок, органот за приходи на општи-
ната, по претходна согласност од надлежниот со-
вет на општината, може од граѓаните и граѓанско-
правните лица да прима и земјиште за отплату-
вање на стасаниот данок. 

Висината на прометната вредност на земјиш-
тето се утврдува според прописите за експропри-
јација . 

Член 227 
Пренесувањето на обврската за плаќање на да-

ноци со договор на друго лице не го обврзува ор-
ганот за приходи во одложувањето и наплатата на 
даноците. 

Лицето што со договор врз себе примило об-
врска за плаќање на данок солидарно одговара со 
обврзникот за наплатата на даноците. 

Член 228 
Државните органи и установи, организациите 

на здружениот труд и други организации како и 
лицата што извршиле наплата на даноците при ис-
платата на сметките на обврзниците, должни се 
наплатениот данок да го уплатат на определената 
сметка на приходите во рок од седум дена од денот 
на наплатата на данокот. 

Член 229 
На износот на данокот кој не е платен во про-

пишаниот рок, освен даноците што се плаќаат по 
одбивање, се плаќа камата по стапка од 12'°/о го-
дишно. 

На износот на данокот односно аконтацијата на 
данокот што ќе се плати пред рокот на стасаноста 
се дава 10'°/о намалување од стасаниот данок — 
аконтација на данокот. 

7. Присилна наплата на даноците 

Член 230 
Од даночниот обврзник кој стасаниот данок не 

го платил во пропишаниот рок, наплатата ќе се 
изврши по присилен пат. 

Член 231 
Постапката за присилна наплата на данокот 

на движен имот ја спроведува надлежниот орган 
за приходи на општината к а ј кого се врши об-
логот. 

Ако присилната наплата треба да се изврши од 
предмети што се наоѓаат на подрачјето на друга 
општина, постапката ја води, по барање од органот 
к а ј кого се води задолжението на обврзникот, ор-
ганот за приходи на таа општина. 

Присилната наплата од побарувањата на об-
врзникот ја спроведува органот за приходи на оп-
штината ^ а ј кого се води долгот на обврзникот. 

Член 232 
Присилната наплата на даноците се врши од 

целокупниот имот, приходите и побарувањата на 
обврзникот, освен од имотот, приходите и побару-
вањата кои со овој закон се изземени од присил-
на наплата. 

Органот кој ја врши присилната наплата мо-
ж е да го попише целокупниот движен имот што ќе 
го најде во деловната просторија и станот на об-
врзникот на данокот, освен ако постојат докази 
или ако од околностите несомнено произлегува де-
ка движните предмети не се сопственост на обврз-
никот. 

Присилната наплата на даноците може да се 
изврши од имотот и од приходите на сите членови 
на домаќинството што живееле во заедничко до-
маќинство со даночниот обврзник од земјоделска, 
стопанска и нестопанска дејност во времето кога 
се остварени приходите на кои се однесува долж-
ниот данок, 
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Член 233 
Присилната наплата се состои од попис со про-

цена и продажба на имотот. 
Пред пристапувањето кон присилна наплата 

на данокот, органот за приходи на општината е 
должен да му достави опомена на обврзникот. 

Попис со процена на имотот се врши врз осно-
ва на решението за присилна наплата, а продаж-
бата на имотот не може да се изврши пред да по-
минат осум дена од извршениот попис со проце-
ната. 

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

Член 234 
Трошоците на присилната наплата паѓаат на 

товар на обврзникот. 
Ако извршените дејства од присилната напла-

та се стават вон сила, поради приговор или ж а л -
ба на обврзникот, трошоците на присилната на-
плата паѓаат на товар на органот на чие барање 
е покрената постапката. 

Член 235 
Присилната наплата на данокот се запира кога 

обврзникот ќе го исплати должниот данок со ка -
матата и трошоците или кога долгот на друг на-
чин ќе престане. 

Член 236 
Решението за присилна наплата од движниот 

имот му се доставува лично на обврзникот. 
Во решението за присилна наплата, покрај дру-

гото, мора да бидат искажани видот и висината 
на долгот; времето за кое се однесува долгот; из-
носите на каматата и налог на должникот на да-
нокот, во рок од 8 дена од денот на приемот на 
решението да го плати долгот, под закана на при-
силна продажба на движниот имот. 

Член 237 
Во постапката за присилна наплата може да се 

поднесе жалба и против поединечните дејствија. 
Жалба против решението за присилна наплата, 

како и против поединечните дејствија во постап-
ката за присилна наплата (пописот, процената, 
продажбата и ел.), може да се из јави во рок од 8 
дена од доставувањето на решението односно од 
извршувањето на поединечните дејствија. 

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

Член 238 
Движниот имот на даночниот обврзник се по-

пишува по следниот редослед: 
1) готови пари; 
2) средства на жиро-сметката; 
3) обврзници од заем и други вредносни хар-

тии; ако се стасани за наплата или ако можат да 
се ексконтираат; 

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

оние што можат лесно да се продадат. 
Даночниот обврзник може да понуди редослед 

по кој ќе се изврши пописот на движниот имот. 
Органот за приходи на општината е должен 

да ја усвои понудата на обврзникот за редоследот 
на пописот на движниот имот, ако на тој начин не 
се отежнува ^ в р е м е н а т а наплата на данокот. 

Член 239 
Попишување™ и продажбата на движностите 

1И врши извршителот или друг работник на оп-
штинското собрание (во натамошниот текст: извр-
шител) врз основа на решението за присилна на-
плата. 

Член 240 
Пред пристапувањето кон попишување, извр-

шителот е должен да го повика обврзникот да го 
плати должниот износ, каматата и износот на до-

тогашните трошоци. Ако обврзникот тоа не го сто-
ри, ќе се пристапи кон попишување на неговиот 
движен имот. 

Член 241 
Доколку обврзникот не сака сам да ги отвори 

просториите и да ги покаже предметите во станот, 
извршителот е овластен да ги отвори затворените 
простории, мебелот и другите предмети за да мо-
ж е да изврши попис. 

Ако се претпоставува дека движни предмети 
што се погодни за попис се скриени к а ј обврзни-
кот или к а ј друго лице, извршителот ќе ги по-
кани да ги предадат, а доколку не постапат спо-
ред поканата, ќе им се изврши личен претрес. 

Дејствијата од ставовите 1 и 2 на овој член 
извршителот ќе ги преземе само во случај кога 
присилната наплата не може да се изврши на 
друг начин и ако има посебно решение од орга-
нот за приходи на општината, со кое се одредува 
извршување на овие дејствија за секој случај по-
себно. Овие дејствија можат да се преземат само 
во присуство на двајца полнолетни граѓани (све-
доци). 

Претрес на женски лица може да изврши само 
полнолетно женско лице, во прв ред работник на 
општината, а ако такво нема претресот ќе го из -
врши и секое друго женско лице што ќе го по-
вика извршителот. 

Член 242 
Попишувањето на движни предмети се врши 

во присуство на обврзникот односно старешината 
на домаќинството или некој од полнолетните чле-
нови на домаќинството и еден сведок, а ако об-
врзникот е правно лице, пописот се врши во при-
суство на неговиот застапник и еден сведок. Ако 
нема претставник на обврзникот, пописот се врши 
во присуство на двајца сведоци што ќе ги повика 
извршителот и тоа ќе го констатира во запис-
никот. 

Член 243 
Ако пописот не е извршен во присуство на об-

врзникот односно неговиот застапник, на вратата 
на станот, односно деловната просторија на об-
врзникот, извршителот ќе залепи известие за из-
вршениот попис со назначување на местото каде 
обврзникот може да го види записникот. Ова ќе се 
внесе во записникот. 

Член 244 
Ако движните предмети на обврзникот се до-

пишани порано поради административна или суд-
ска наплата, попис на тие движни предмети (по-
вторен попис) се спроведува со ставање забелеш-
ка на првиот записник за попис. Ако поранешни-
от попис е извршен од страна на судот, по барање 
од надлежниот орган на општината, судот во сво-
јот записник за попис ќе внесе забелешка за пов-
торниот попис. 

За повторниот попис се известува обврзникот. 

Член 245 
Истовремено со попишувањето се врши и про-

цена на попишаните движни предмети. 
Процената, по правило, ја врши извршителот. 

Тој, во посложени случаи, може да повика и друг 
проценител. По барање од обврзникот, извршите-
лот е должен да повика проценител, но не е дол-
ж е н да го прифати лицето што го предлага обврз-
никот. 

Член 246 
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 запис-
никот за попис. 

Член 247 
Кога обврзникот из јави дека на одделни допи-

шани предмети има некое право трето лице из -
вршителот е должен за попишувањето на тие пред-
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мети да го извести третото лице, како и да го 
упати дека во рок од осум дена од денот на из-
вестувањето може да поднесе тужба (излучна 
тужба). Ако тоа лице во тој рок не поднесе доказ 
дека поднело тужба, постапката за присилно на-
платување ќе продолжи како да немало приговор. 

Ако лицето од претходниот став било присутно 
на пописот, се известува усно, кое се констатира во 
записникот. 

Со поднесувањето на доказ за поднесена туж-
ба се одлага продажбата на попишаните предмети 
за кои е поднесена тужбата, до окончувањето на 
спорот. 

Во оправдани случаи, органот за приходи мо-
ж е да ја одложи продажбата на предметите и кога 
тужбата е поднесена по истекот на рокот од прет-
ходниот став, но најмногу за пет дена. 

Ако попишаните предмети се продадат пред 
истекот на рокот од осум дена, а поради тоа тре-
тото лице биде оштетено, тоа има право на надо-
местување на претрпената штета. 

Член 248 
За извршениот попис на движниот имот извр-

шителот е должен да води записник во кој се вне-
суваат сите потребни податоци и поединости што 
се случиле во текот на пописот. 

Записникот за извршениот попис го потпишува 
извршителот, обврзникот односно неговиот застап-
ник, присутните сведоци, проценителот и припад-
никот на јавната безбедност, ако се присутни. 

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

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

Член 249 
Попишаните движни предмети му се оставаат 

на чување на даночниот обврзник. 
По исклучок, при постоење на основано сомне-

вање дека даночниот обврзник ќе ги отуѓи попи-
шаните движни предмети, органот за приходи на 
општината предметите може да ги земе на чу-
вање или да ги даде на чување на друго лице. 

Член 250 
Кога попишаните движни предмети му се пре-

дадени на чување на друго лице, тоа приемот го 
потврдува во записникот за попис, а ако се оста-
вени на чување на обврзникот, ќе се констатира во 
записникот. 

Член 251 
Ако е спроведен дополнителен попис, поради 

тоа што обврзникот порано попишаните движни 
предмети ги продал, дополнително попишаните 
движни предмети се предаваат на чување на дру-
го лице. 

Попишаните готови пари се уплатуваат на име 
отплата на долгот, а вредносните хартии и драго-
пеностите му се одземаат на обврзникот и се пре-
даваат на чување на органот за приходи на оп-
штината, банката, или штедилницата, а на обврз-
никот му се издава потврда за одземањето на тие 
предмети. 

Член 252 
Ако обврзникот запленетите предмети ги оту-

ѓи, уништи или оштети, органот за приходи на 
општината е должен да поднесе кривична прија -
ва, а за наплатувањето на долгот ќе се изврши нов 
попис без одделно решение. 

Трошоците околу кривичната пријава и новото 
попишување ги поднесува обврзникот. 

Член 253 
Важноста на пописот престанува ако присил-

ната продажба не се изврши во рок од три ме-
сеци од денот на пописот односно од денот на со-

општувањето на одлуката по жалбата односно по 
доставувањето на правосилната пресуда. 

Член 254 
Предмет на присилна наплата на данокот не 

може да биде: 
1. облеката, обувките, постелнината, садовите и 

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

2. креветите односно леглата, како и најпо-
требниот мебел на обврзникот и членовите на не-
говото домаќинство; 

3. научните книги и средствата што му се не-
опходно потребни на обврзникот и на членовите 
на неговото домаќинство; 

4. храната и отровот за 4 месеци за обврзни-
кот и членовите на неговото домаќинство; 

5. побарувањата по основ на осигурување; 
6. примањата по основ на инвалиднина и дода-

ток на деца; 
7. две третини од нето личниот доход и од пен-

зијата; 
8. имотот на малолетниците во обем кој обез-

бедува приходи нужни за нивното издржување; 
9. дневници, патни трошоци и слично; 

10. стипендиите и наградите на учениците во 
стопанството; 

11. надоместокот за работа на осудените лица во 
казнено-поправните установи; 

12. примањата на војниците; 
13. примањата по основ на законско издржу-

вање; 
14. штедните влогови; 
15. најнужниот алат и една машина за вршење 

на стопанската дејност на обврзникот; и 
16. еден пар запрежен добиток, пет овци, или 

една крава односно биволица на земјоделците. 
Предметите под точките 3, 15 и 16 од претход-

ниот став можат да бидат предмет на присилна на-
плата во смисла на членот 26 од овој закон. 

Член 255 
Присилната продажба, по правило, се врши со 

јавно наддавање. 
Со попишаните движни предмети, чиј промет 

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

Член 256 
Обврзникот може по претходно писмено овла-

стување од органот за приходи на општината да ги 
продаде попишаните предмети ако примените пари 
ги даде за отплатување на долгот, каматите и 
трошоците. 

Член 257 
Јавно наддавање се закажува со оглас. 
Огласот за јавно наддавање ги содржи: 
а) презимето, името и адресата на обврзникот; 
б) износот на долгот, каматата и трошоците; 
в) времето и местото на јавното наддавање; 
г) списокот на попишаните предмети што ќе 

бидат изложени на јавното наддавање со опис и 
означување на проценетата вредност и назначу-
вање на местото каде можат да се видат; 

д) забелешка дека купопродажната цена мора 
да се положи на јавното наддавање и дека про-
дажбата нема да се изврши ако не се постигне 
половината од утврдената цена. 

Член 258 
Времето и местото на продажбата ги опреде-

лува органот за приходи на општината, водејќи 
сметка за можностите за поповолна продажба на 
попишаните движни предмети. 

Член 259 
Огласот за јавно наддавање му се доставува на 

обврзникот на јмалку пет дена пред извршувањето 
на јавното наддавање. 

Огласот се објавува со истакнување на табла 
или на друг вообичаен начин во општината на чие 
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подрачје се врши јавното наддавање. Објавување-
то може да се изврши и на други места и да се 
достави до организациите на здружениот труд и 
други организации за кои се смета дека ќе се по-
јават како купувачи. 

Органот за приходи на општината може огла-
сот за јавно наддавање да го објави и во печатот. 

Член 260 
Трошоците за пренос на попишаните предмети 

до местото на јавното наддавање паѓаат на товар 
на обврзникот. 

Член 261 
Кон јавното наддавање се пристапува доколку 

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

обврзникот, член на неговото домаќинство, за-
стапникот на правното лице, како и работниците 
што учествувале во постапката при пописот и про-
дажбата. 

Член 262 
Попишаните движни предмети се^ изложуваат 

за јавно наддавање одделно, почнувајќи од цената 
која е утврдена при процената, при што купува-
чите ќе се повикаат да понудат поголема цена. 

Продажбата на повеќе разновидни движни 
предмети по заедничка цена (групна продажба) мо-
ж е да се изврши само со согласност на обврзникот. 

Ако ни еден понудувач не понуди цена што е 
утврдена со процената, попишаните движни пред-
мети ќе се продадат по пониска цена, но не по-
мала од половината на вредноста утврдена со про-
цената. 

Член 263 
Купувачот е должен купопродажната цена да 

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

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

Член 264 
Кога се изложени на продажба повеќе пред-

мети, јавното наддавање се прекинува штом ќе се 
постигне износот од продадените движни предме-
ти со кои се покриваат долгот, каматата и тро-
шоците. Другите предмети му се враќаат на обврз-
ник от. 

Член 265 
За текот на јавното наддавање извршителот 

води записник. Во записникот се наведува вре-
мето и местото на јавното наддавање, имињата на 
понудувачите и износите на понудите, имињата 
на купувачите и постигнатата продажна цена. 

Член 266 
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. 

Член 267 
АКО првото јавно наддавање било безуспешно, 

поради немање на купувачи или поради ниски по-
нуди, органот за приходи на општината може, на-
место да определи второ јавно наддавање, да до-
несе решение продажбата да се изврши преку 
посебна комисија од три члена што ќе ја определи 
тој. 

Комисијата може да определи продажбата да 
се изврши непосредно преку комисионер дуќан 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. 

З а продажбата што е извршена комисиски се 
составува посебен записник, во кој се внесуваат 
податоци за извршената продажба и за направе-
ните трошоци. 

Записникот го потпишуваат членовите на ко-
мисијата и купувачот, односно претставникот на 
к о м и с и о н о т дуќан, ако продажбата е извршена 
преку него. 

Член 268 
Трошоците за извршениот попис изнесуваат 

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

1°/о 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 продажбата. 
Износот на тие трошоци ги определува општината. 

Сите други трошоци (трошоците за чување и 
превоз на предмети и ел.) ги плаќа обврзникот во 
стварниот износ. 

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

На чуварот му припаѓа надоместок за трошо-
ците во врска со чувањето на продадените предме-
ти во висина на стварните трошоци (за пренесува-
ње до местото на чување, исхрана на добитокот и 
други, како и награда за чувањето) во висина што 
ја определува надлежниот орган за приходи на 
општината. Наградата за чување не може да изне-
сува повеќе од 2% од проценетата вредност на по-
пишаниот добиток, ниту повеќе од Г°/о од проце-
нетата вредност на попишаните други предмет^. 

Член 269 
Од вкупно наплатените обврски по присилен 

пат, прво се намируваат трошоците на присилна-
та наплата, потоа каматата и, најпосле, должниот 
данок и паричните казни. 

Член 270 
Органот за приходи на општината има право 

да изврши наплатување на данокот од побарува-
њата на обврзникот од други лица, и да стави за-
брана на личните доходи од работен однос . 

Извршувањето од побарувањата и од личниот 
доход на обврзникот се спроведува врз основа на 
решение за присилна наплата, со кое на обврзни-
кот му се забранува да располага со тие побару-
вања, а на неговиот должник му се налага испла-
тувањето да го изврши на органот за приходи на 
општината. 

Ако должникот на обврзникот не постапи по ре-
шението со кое е определена присилна наплата, 
наплатата од него ќе се изврши присилно. 

Кога побарувањата на даночниот обврзник тре-
ба да се наплатат од организации на здружен труд, 
државни органи и други организации, а тие не 
постапат по решението во смисла на став 2 од овој 
член, органот за приходи ќе ја извести Службата 
на општественото книговодство, која е должна да 
го изврши решението. 

Член 271 
Решението со кое на обврзникот му се забра-

нува да располага со побарувањата, му се доста-
вува на неговиот должник. 

Должникот на обврзникот може, во рок од 
осум дена од денот на приемот на решението, до 
органот за приходи на општината да поднесе при-
говор дека долгот не постои, дека долгот е усло-
вен, дека не стасал за наплатување, како и дру-
га приговори. 

Член 272 
Ако обврзникот е на служба к а ј лице кое у ж и -

ва дипломатски имунитет, забраната на неговите 
примања се бара преку Државниот секретаријат за 
надворешни работи. 

Член 273 
Кога должникот на обврзникот не ставил ни-

каков приговор, органот за приходи на општината 
има право од него непосредно да изврши наплату-
вање на побарувањата според одредбите на овој 
закон. 
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Ако должникот на обврзникот поднел приговор 
со кој се оспорува извршувањето на решението, 
органот за приходи на општината е должен по 
спорното прашање да поднесе тужба до судот. 

Ако судот ја уважи тужбата во целина, а ме-
ѓувремено должникот ја намирил својата обврска 
спрема даночниот обврзник, должникот во висина 
на својата обврска солидарно одговара со даноч-
ниот обврзник. 

Одредбата од претходниот став не се приме-
нува ако даночниот обврзник меѓувремено ја на-
мири својата обврска. 

Член 274 
На даночните обврзници ќе им се забрани да 

располагаат со своите побарувања по следниот ред: 
1. побарувања од банка или штедилница; и 
2. побарувања од други лица. 

Член 275 
Ако .органот за приходи на општината на јде де-

ка постои опасност обврзникот да ја спречи на-
платата на обврските, може со решение да опре-
дели спроведување на мерки за нејзиното обезбе-
дување. Решението мора да биде образложено и 
се донесува без претходно известување на обврз-
никот. 

Против решението од претходниот став обврз-
никот може да поднесе жалба во рок од 15 дена. 

Член 276 
Ако постои основано сомневање дека обврзни-

кот ќе ја попречи наплатата на уште достасаните 
даноци, можат да се преземат мерки за обезбеду-
вање на наплатата. 

Мерките за обезбедување на наплатата се со-
стојат во попис на движниот имот, забрана на рас-
полагале со побарувањата на обврзникот, одзе-
мање на движни предмети и предбележано залож-
но право на недвижности. 

Трошоците за постапката за обезбедување на 
плаќање на достасани обврски нема да се напла-
тат од обврзникот ако тие побарувања бидат ис-
платени во рокот на стасаноста. 

Во постапката за обезбедување на плаќање на 
достасаните обврски сходно се применуваат одред-
бите на овој закон за присилна наплата. 

Член 277 
Присилната наплата на данокот од недвижен 

имот на обврзникот ја врши судот, по барање на 
органот за приходи на општината. 

Судот е должен да постапи по барањето од 
претходниот став во рок од 90 дена. 

Органот за приходи на општината може на 
судот да му ги предложи сите видови за извршу-
вање на наплатата од недвижности (присилна 
управа и присилна продажба) и тоа поединечно по 
одделни делови на недвижности, или од сите не-
движности на обврзникот. 

Член 278 
По барање од органот за приходи на општина-

та, органите за јавна безбедност се должни да 
укажат помош при извршувањето на присилната 
наплата. 

Укажаната помош од претходниот став се кон-
статира во записникот. 

Член 279 
Постапката за присилна наплата не може да 

се врши ноќе, во недела, како и во денови на др-
жавни празници. 

8. Евидентирање на сметките на обврзниците од 
продадени стоки и извршени услуги 

Член 280 
Доночните обврзници, кога остваруваат прихо-

ди од организации на здружен труд и други ор-
ганизации, од државни органи и од приватно-

правни лица, за испорачани стоки и извршени ус-
луги, како и кога остваруваат приходи од имот, 
должни се, пред да поднесат сметка односно по-
тврда заради наплата на тие сметки, да ги подне-
сат до надлежниот орган за приходи на општи-
ната во која се задолжуваат со данок заради еви-
дентирање. Ако даночниот обврзник не ги платил 
стасаните обврски, органот за приходи на општи-
ната ќе стави на сметката односно на потврдата 
налог до исплатителот, при исплатата да го запре 
стасаниот данок. 

На лицата што се во работен однос, а оства-
руваат приходи од други организации на здружен 
труд, државни органи и приватно-правни лица, ис-
платата на тие приходи се врши преку исплатната 
благајна каде што лицето е во постојан работен 
однос. 

Се овластува републичкиот секретар за финан-
сии да донесе: 

— поблиски прописи за начинот на евиденти-
рање на сметките односно потврдите и за напла-
тата на стасаниот данок, како и за начинот на ис-
платата според став 1 и 2 на овој член. 

9. Отпишување на должни даноци 

Член 281 
Должниот данок кој не може да се наплати 

по присилен пат се отпишува како ненаплатив. 
Должниот данок се смета како ненаплатив : 
1) ако обврзникот умрел или се иселил во не-

познато место, а не оставил движен или недвижен 
имот од кој би можел данокот да се наплати. Ако 
иселениот обврзник се врати или се дознае него-
виот престој, тој повторно се задолжува со отпи-
шаниот данок, доколку не настапила застареност 
на правото за наплатување на данокот; 

2) ако до присилната наплата, која секоја го-
дина се вршела без успех, должниот данок не мо-
ж е да се наплати ни по третата година од денот на 
стасаноста. Со исклучок, данокот може да се от-
пише и пред истекот на третата година, ако при 
присилна наплата се утврди дека нема изгледи 
за неговата наплата во догледно време. 

Не се смета за ненаплатив и не може да се 
отпише должен данок за кој постои емство според 
одредбите на овој закон; 

3) ако со извршувањето на наплатата на дано-
кот би се довело во прашање нужното издржу-
вање на обврзникот и на членовите на неговото 
домаќинство, како и на лицата што по законот е 
должен да ги издржува, надлежниот совет на оп-
штината може да одлучи должниот данок во цели-
на или делумно да се отпише. 

Член 282 
На даночните обврзници ќе им се отпише обло-

жениот данок за тековната година ако примаат по-
стојана социјална помош од општината. 

10. Враќање на повеќе или погрешно уплатен 
данок 

Член 283 
Враќањето на повеќе или на погрешно упла-

тен данок го врши, по барање од обврзникот, ор-
ганот за приходи на општината. 

Ако барањето се усвои, решението и се до-
ставува на Службата на општественото книговод-
ство к а ј која се водат приходите на општината. 

Враќањето се врши од оној вид даноци од кој 
на сметката на обврзникот се појавува вишокот. 

11. Емство 

Член 284 
Ако данокот не можел да се наплати од имо-

тот на обврзникот, наплатата ќе се изврши од 
имотот на членовите на неговото домаќинство. 
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Ако даночниот обврзник, за да да одбегне об-
врската за плаќање на данокот, го отуѓил имо-
тот со правна работа во полза на лицата што не 
се членови на неговото домаќинство, органот за 
приходи на општината може таквата правна ра-
бота да ја побива пред судот, доколку купувачот 
знаел за таквата намера на обврзникот. 

За наплатата на данокот кој се плаќа по пат на 
запирање емчи исплатителот. 

Член 285 
Општината може да пропише одобрението за 

вршење на одделни занаетчиски дејности, угости-
телска дејност, п р е в о з н и к а дејност, како и други 
стопански дејности да му се издаде на граѓанин 
под услов еден или повеќе граѓани да дадат пис-
мена изјава со која емчат за исплатата на него-
вите даночни обврски. 

Со прописот од став 1 на овој член може да се 
предвиди емството да се однесува на целиот имот 
или само на определен дел од имотот на емецот, 
како и извршувањето на обврските на емецот да 
се обезбедува со залог или на друг начин. 

Член 286 
Ако повеќе лица остваруваат лични доходи со 

заедничко вршење на стопанска дејност односно 
со заедничко вршење на нестопански дејности, 
присилната наплата на данокот кој отпаѓа на од-
делен обврзник може да се врши од целокупниот 
имот со кој таквата заедничка дејност се врши. 

Член 287 
Републиката и општината имаат првенствено 

право на наплата на данокот, каматата, трошоците 
за присилно извршување и паричните казни од 
приходите и од имотот на обврзникот. 

Член 288 
Сопствениците на товарни друмски моторни и 

приклучни возила, како и на комби-возила, должни 
се при регистрацијата на возилото, односно при 
продолжување важноста на регистрацијата, да му 
поднесат на органот надлежен за регистрација до-
каз дека ги исплатиле сите стасани даноци. 

Без доказот за платениот стасан данок од став 
1 на овој член не може да се изврши регистрација 
на возилото ниту продолжување важноста на ре-
гистрацијата. 

Член 289 
Граѓаните што отуѓуваат или стекнуваат не-

движен имот се должни, при заверувањето на дого-
ворот за пренос на имотот к а ј надлежниот орган, 
да поднесат доказ за платениот стасан данок. 

При поднесувањето на барањето до судот за 
пренос на недвижности по основ на порамнување 
к а ј судот, како и по одлука на судот врз основа 
на признание на поранешниот сопственик за про-
дажба на недвижноста, граѓаните од кои по тие ос-
нови се врши пренос на недвижности како и гра-
ѓаните врз кои се врши тој пренос, должни се да 
поднесат доказ за платениот стасан данок. 

Без доказ за платен стасан данок во смисла на 
ст. 1 и 2 од овој член, не може да се изврши заве-
рување на договор односно не може да се врачи 
пресудата за пренос на недвижноста односно не 
може да се изврши пренос на недвижниот имот во 
јавните книги. 

За граѓаните што се здобиваат со недвижен 
имот на подрачјето на општината на која немаат 
живеалиште, органот односно судот што ќе извр-
ши заверување на договорот за пренос на имотот, 
како и судот к а ј кого е извршен преносот на не-
движноста во смисла на став 2 од овој член, дол-
жен е еден примерок од договорот односно од од-
луката на судот да му достави на органот за при-
ходи на општината на чија територија е живеа -
лиштето на лицето на кое се врши преносот на не-
движноста и тоа во рок од 30 дена од денот на 
заверувањето на договорот односно од денот на 

донесувањето на одлуката на судот, врз основа на 
која се врши преносот на сопственоста на недвиж-
носта. 

За граѓаните што ќе изградат станбена зграда 
или друг градежен објект на подрачјето на општи-
на на која немаат живеалиште, органот на таа 
општина што го издал одобрението за употреба на 
изградената станбена зграда односно објект е дол-
жен еден примерок од одобрението да му достави 
на органот за приходи на општината на чие по-
драчје е живеалиштето на лицето на кое му е из-
дадено одобрение за употреба на зградата односно 
објектот. 

Член 290 
Даночниот обврзник на данок од стопански де ј -

ности кој отуѓува машини, уреди или друг инвен-
тар што му служи за вршење на дејноста или го 
отуѓува дуќанот во целина, должен е да ги намири 
претходно своите обврски за плаќање на данокот. 

Ако новиот сопственик го преземе имотот од 
став 1 на овој член, а стасаниот данок не е платен, 
за наплата на данокот солидарно емчи со обврзни-
кот до висината на вредноста на преземениот имот. 

12. Застареност 

Член 291 
Правото на облог со данок, како и правото. на 

поведување на административно-казнена постапка 
поради повреда на одредбите на овој закон, заста-
рува за пет години, по истекот на годината во ко-
ја требало да се изврши облогот односно во која 
е извршена повредата на одредбите на овој закон. 

Правото на општествено-политичката заедница 
за наплата на данокот, како и правото за наплата 
на каматата за присилно извршување и на па-
ричните казни поради повреда на одредбите на овој 
закон, застарува за пет години по истекот на го-
дината во која требало да се изврши наплатата. 

Правото на обврзникот на данокот на враќање 
на неправилно или на повеќе наплатените износи 
на име данок, камата, трошоци за присилно извр-
шување на парични казни застарува за пет годи-
ни, по истекот на годината во која е извршена на-
платата. 

Член 292 
Текот на застареноста на правото за облог со 

данок се прекинува со секое службено дејствие 
на органот за приходи на општината заради облог 
со данок, како и правото на обнова на постапката 
што му е ставено до знаење на обврзникот на да-
нокот. 

Текот на застареноста н а правото на наплата 
на данокот, каматата, трошоците за присилно из-
вршување, паричните казни, се прекинува со се-
кое службено дејствие на органот за приходи на 
општината извршено заради наплата, што му е 
ставено до знаење на обврзникот на тие обврски. 

Текот на застареноста на правото на враќање 
на неправилно или повеќе наплатениот данок, ка -
матите, трошоците за присилно извршување и па-
ричните казни се прекинува со секое дејствие на 
обврзникот односно на казнетото лице, преземено 
к а ј надлежниот орган заради враќање. 

По секој прекин на текот на застареноста на-
стапува нов тек на застареност. 

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

Член 293 
Одредбите на Законот за застареноста на поба-

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

13. Книжење на даноците 

Член 294 
Даноците според овој закон се книжат според 

начелото на двојно книжење по пат на копира-
ње, а според пропишаниот сметковен план. 
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Член 295 
Се овластува републичкиот секретар за ф и н а н -

сии да донесе поблиски прописи за к н и ж е њ е т о на 
даноците, како и за сметководниот п л а н на к н и -
ж е њ е на даноците на граѓаните. 

14. Казнени одредби 

Ч л е н 296 
Даночниот обврзник граѓанинот или приватно 

правното лице ќе се казни за прекршок со парич-
на казна од 500 до 10.000 динари: 

1) ако по покана од надлежниот орган за п р и -
ходи на општината не ги поднесе во определениот 
рок податоците потребни за облог со данок, кои 
врз основа на одредбите на овој закон, е должен 
да ги поднесе надвор од податоците поднесени во 
пријавата ; 

2) ако не дозволи преглед на работните книги 
и на работните простории или ако му пречи на 
надлежниот орган за приходи на општината при 
извршувањето на прегледот на работните книги и 
на работните простории со цел за собирање пода-
тоци потребни за облог со данок; 

3) ако не води или неуредно и неточно ги води 
работните книги што е д о л ж е н да ги води, и л и 
не издава признаници; 

4) ако во пропишаниот рок не го п р и ј а в и поче-
токот на вршењето на дејноста од ко ја остварува 
доход односно приход подлежен на данок, или ако 
во пропишаниот рок не го при јави приходот и имо-
тот подлежни на данок; 

5) ако во пропишаниот рок не ги п р и ј а в и н а -
станатите услови за престанување на дадените да -
ночни ослободувања, олеснување или намалување; 

6) ако даде неточна и з ј а в а според член 186, став 
1 на овоЗ закон, или ако не го поднесе доказот од 
став 2 на овој член, а започне да ј а в р ш и дејноста 
за чие в р ш е њ е односно ч и ј а промена на седиштето 
добил потребно одобрение; и 

7) ако одбегнува п л а ќ а њ е на обложениот однос-
но утврдениот данок и не ј а намири својата об-
врска во рок од 6 месеци од денот на стасаноста 
за плаќање, под услов во тој рок да се преземени 
без успех мерки за присилна наплата . 

Покра ј паричната казна за прекршоците од 
точка 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од став 1 на овој член, 
на сторителот може да му се изрече и заштитна 
мерка одземање на дозволата за в р ш е њ е на само-
стојна дејност во траење до пет години. 

Ч л е н 297 
З а прекршоците од член 296, став 1, точка 1 

до 4 на овој закон, овластеното лице на н а д л е ж -
ниот орган за приходи на општината може да му 
изрече на сторителот на прекршокот, на лице ме-
сто, парична казна во на јнискиот износ опреде-
лен во ст. 1 на овој член. 

Ч л е н 298 
Ако овластеното лице на органот за приходи 

на општината не му изрече парична казна на са-
мото место на сторителот на прекршокот во смис-
ла на членот 297 од овој закон, или ако стори-
телот на тие прекршоци одбие да Ја плати така 
изречената казна, постапката по тие прекршоци во 
прв степен ј а води органот за приходи на општи-
ната. 

По жалбата против првостепеното решение ре -
шава Републичкиот секретаријат за финансии. 

Член 299 
Одредбите на Законот за прекршоци ќ е се п р и -

менуваат во се, доколку со овој закон не е пои-
наку определено. 

Ч л е н ЗОО 
Даночниот обврзник на кој, врз основа на р а -

ботните книги, сметките за испорака на стоки и 
за извршените услуги што е д о л ж е н да ги еви-

дентира, и л и на друг начин, ќ е му се утврди дека 
п р и ј а в и л личен доход односно приход во помал 
износ отколку што тој ф а к т и ч к и изнесува или де-
ка не го п р и ј а в и л приходот односно имотот, и ако 
износот на данокот што отпаѓа на непријавениот 
личен доход, приход односно имот не повлекува 
кривична одговорност за даночно зата јување , ќе 
се к а з н и за п р е к р ш о к со парична казна до пет-
кратен износ на данокот ко ј отпаѓа н а помалку 
пријавениот доход односио приход и л и на помал-
к у пријавениот имот. 

• П о к р а ј паричната казна од став 1 на овој 
член, на обврзникот може да му се изрече и з а -
штитна мерка одземање на дозволата за вршење 
на самостојна дејност, во траење до пет години. 

Ч л е н 301 
Со парична ка з на до петкратен износ на не-

платениот данок по одбивање, ќ е се казни за сто-
пански престап организацијата на здружениот 
труд или друга организација ко ј а самостојно ос-
тварува доход, ако при исплатата на личниот до-
ход, од ко ј се пресметува и се п л а ќ а данок според 
одредбите на овој закон, не го пресмета и не го 
уплати соодветниот износ на данокот со намера 
да го одбегне неговото плаќање . 

Со парична казна од ЗОО до 3.000 динари ќе се 
к а з н и за стопански престап од став 1 на овој член 
и лицето што е одговорно за пресметување на да -
нокот по одбивање. 

Ч л е н 302 
Со парична к а з н а до петкратен износ на не-

платениот данок ќ е се к а з н и за прекршок граѓа-
нинот што самостојно в р ш и дејност со личен труд, 
ко ј користи дополнителен труд од други лица, ако 
стори прекршок од член 301, став 1 на овој закон, 
к а к о и даночниот обврзник ко ј според одредбите 
^а овој закон е д о л ж е н сам да го пресмета и да 
го уплати данокот во рокот определен со овој з а -
кон. 

Ч л е н 303 
Со парична к а з на од ЗОО до 3.000 динари ќе се 

казни за п р е к р ш о к одговорното лице на д р ж а в е н 
орган, ако стори прекршок од член 301 став 1 на 
овој закон. 

Ч л е н 304 
Организацијата на з д р у ж е н труд^ или друга 

организација и приватноправно лице ќе се казнат 
за прекршок со парична казна од 1.000 до 50.000 
динари ако на органот за приходи на општината 
не му дадат, во определениот рок, податоци за об-
лог со данок на граѓаните за кои, врз основа на 
овој закон, се д о л ж н и да му ги достават. 

Со парична ка з на од став 1 на овој член ќ е се 
к а з н и организацијата на з д р у ж е н труд или друга 
организација и приватноправно лице, ако извршат 
исплата на надоместок на граѓанин за испорачани 
стоки и извршени услуги по сметка што не е прет-
ходно евидентирана к а ј органот за приходи на оп-
штината или ако по налог на тој орган не го з а -
прат и не го уплатат данокот. 

Организацијата на з д р у ж е н труд или друга ор-
ганизација и приватноправно лице ќе се казнат 
за прекршок со парична казна ед 1.000 до 30.000 
динари, ако по барање од органот за приходи на 
општината, не дозволи преглед на своите книги 
заради утврдување на личните доходи и приходи 
на даночниот обврзник. 

З а прекршокот од ст. 1 и 2 на овој член ќ е се 
казни со парична казна од ЗОО до 3.000 динари и 
одговорното лице во државниот орган, организаци-
јата на здружениот труд или друга организација и 
приватноправното лице. 

Ч л е н 305 
Организацијата на здружениот труд, друга ор-

ганизација или приватноправно лице ќе се казни 
за прекршок со парична казна до 30.000 динари ако 
данокот по одбивање го уплати во полза на друга 
општествено-политичка заедница, а не во полза на 
онаа на ко ја тој данок и припаѓа. 



Стр. 276 — Бр. 12 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА С Р И 9 април 1976 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 200 до 3.000 динари и 
одговорното лице во организацијата на здружениот 
труд или во друга организација. 

Член 306 
Со парична казна од ЗОО до 3.000 динари ќе се 

казни за прекршок одговорното лице во државен 
орган: 

1. ако издаде одобрение за вршење на сто-
панска дејност без претходно да земе изјава од 
граѓанинот дека вршел дотогаш дејност, односно 
доказ за намирени пристигнати даноци; 

2. ако во определениот рок не достави до ор-
ганот за приходи на општината список на земјо-
делските домаќинства со пресметан катастарски 
приход односно список на обврзниците на придо-
несите; 

3. ако завери пренос на сопственост на недвиж-
ност без доказ за платен данок; и 

4. ако регистрира или продолжи регистрација 
на моторно возило без доказ дека се платени ста-
саните даноци. 

Член 307 
Со парична казна од ЗОО до 3.000 динари ќе се 

казни за прекршок одговорното лице во органот за 
приходи на општината: 

1) ако во определениот рок не издаде општ 
односно индивидуален повик за поднесување на да-
ночни пријави за облог; 

2) ако не го изврши облогот со данок во опре-
делениот рок; 

3) ако изврши облог со данок на основица по-
мала од приходот пријавен од обврзникот, односно 
помал од податоците со кои располага за прихо-
дите; 

4) ако не ја достави жалбата со сите списи за 
решавање до второстепениот орган во определе-
ниот рок; и 

5) ако не постапи по забелешките на второсте-
пениот орган по поништеното првостепено решение. 

Член 308 
Прекршочната постапка за повреда на одред-

бите од членовите 296, ЗОО и 302 ја води органот за 
приходи на општината. 

Против првостепеното решение од став 1 на 
овој член може да се из јави жалба до Републич-
киот секретаријат за финансии. 

Член 309 
За прекршоците од член 307 на овој закон по-

стапката во прв степен ја води Републичкиот се-
кретаријат за финансии. 

XVI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 310 
Досегашните трајни и привремени ослободу-

вања од плаќање на придонес односно данок, што 
беа востановени со Основниот закон за придонесите 
и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/70) и Законот за придонесите и даноците на 
граѓаните („Службен весник на СРМ", бр. 2/69, 
14/69, 20/70, 29/70, 32/70, 26/71 и 25/72 година) кои 
не се предвидени со овој закон, престануваат да 
важат на 1 јануари 1973 година. 

Член ЗИ 
По исклучок од член 12 од овој закон, Репуб-

ликата и општините прописите за стапките на 
даноците за 1976 година ќе ги донесат најдоцна до 
28 февруари 1976 година. 

Член 312 
Одредбите од член 175 и 177 се применуваат од 

1 јануари 1975 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
установено е дека во текстот на Одлуката за Ре-
публичкиот стандард за задолжително основно обра-
зование, објавена во „Службен весник на СРМ" 
број 47/75, се п о т п а д н а л а грешка поради што се 
дава 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА З А РЕПУБЛИЧКИОТ СТАНДАРД 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Во член 1, став 1, ред 3, наместо бројката 
„1967" треба да стои „1976". 

Број 09-24 
12 март 1976 година 

Скопје 
ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА 
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 

НА СРМ 

Огласен дел 
ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот штембил под назив: „Синдикат на 
работниците од услужните дејности на Македонија 
— Синдикална конференција на „Топлификација" 
— Скопје", се огласува за неважен. (779) 

Загубениот штембил под назив: „Синдикат на 
работниците од услужните дејности на Македони-
ја — Синдикална организација при „Топлифика-
ција" — Скопје", се огласува за неважен. (779) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Работна книшка рег. бр. 8565, серија М. бр. 
61423, издадена од Собранието на општината Ресен 
на име Наумовски Б л а ж е Љупчо, од Болно, Ресен. 

(946) 
Свидетелство за IV година издадено од Гимна-

зијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Гордана 
Доцевска, ул. „Г. Ѓаковиќ" бр. 8, Куманово. (947) 

Диплома за завршена матура на име Ибраим 
Исмаили, Гостивар. (2433) 

Свидетелство за завршен IV клас, работничка 
гимназија, издадено од Основното осумгодишно учи-
лиште „Ванчо Прке" — Делчево на име З а ф и р 
Миланов Димитровски, е. Звегор, Делчево. (2434) 

Ученичка книшка, свидетелства за III и IV го-
дина и свидетелство за положен завршен испит, 
издадени од Гимназијата „Гоце Делчев" — Кума-
ново на име Зејадин Селимовски, Куманово. 

(2435) 
Ученичка книшка за VII одделение, издадена 

од Училиштето „Рампо Левката", Прилеп на име 
Благоја Николоски, ул. „Ленин" бр. 79, Прилеп. 

(2437) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Училиштето „Васил Главинов" — Т. Велес на име 
Биљана Димова, ул. „Ленинова" бр. 2, Т. Велес. 

(2438) 
Свидетелство за VIII одделение на име Благоја 

Петрески, е. Браилово, Прилеп. (2439) 
Свидетелство за III клас, издадено од Гимна-

зијата „М. Ацев" — Прилеп на име Ж и в к о Р а -
дески, ул. „Ленин" бр. 2126, Прилеп. (2440) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Крсте Мисирков" — Куманово на име 
Сузана Аризановска, ул. „III Македонска ударна 
бригада" бр. 100, Куманово. (2442) 

Работна книшка на име Стојан Јовановски, 
е. Ораше, Т. Велес. (2443) 

Свидетелство за положен завршен испит, и з -
дадено од Гимназијата „К. П е ј ч и н о в и ћ — Тетово 
на име Љумтурије Н. Идризи, ул. „105" бр. 27, Те-
тово. (2444) 
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Свидетелство за IV клас на име Риза Ибиши, 
е. Раковец, Тетово. (2445) 

Свидетелство на име Невзат Османи, е. Равен, 
Гостивар. (2446) 

Диплома за завршена матура на име Идриз 
Идризи, с. Лакавица, Гостивар. (2447) 

Свидетелство од I година, издадено од Економ-
ското училиште „Моша Пијаде" — Куманово на 
име Сталинка Ивановска, ул. „Црни врв" бр. 8, 
Пробиштип. (2448) 

Свидетелство од VIII одделение издадено од 
Училиштето „Крсте Гаврилоски" — Прилеп на име 
Петар Христов Јовановски, ул. „Цане Илиески" 
бр. 25а, Прилеп. (2449) 

Свидетелство од IV одделение, издадено од е. 
Бонче на име Вида Пејоска, е. Бонче, Прилеп. 

(2450) 
Ученичка книшка од VI одделение, издадена 

од Училиштето „К. Гаврилоски" — Прилеп на име 
Тода Трајческа, ул. „Крушевска" бр. 50, Прилеп. 

(2451) 
Свидетелство за III година економско училиш-

те на име Надица Чучукова, ул. „К. Чучук" бр. 2, 
Т. Велес. (2452) 

Диплома за завршено стопанско училиште, из-
дадена од Стопанското училиште „Коле Неделков-
ски" — Т. Велес на име Десанка Костова с. Чашка, 
Т. Велес. (2453) 

Свидетелство за IV клас гимназија на име 
Билал Куртиши, е. Новаќе, Тетово. (2454) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Гоце Делчев" е. Стенче на име К а -
дифка Михајловска, ул. „Борис Кидрич" бб, Те-
тово. <2456> 

Здравствена легитимација, на име Сејди Афоре, 
е. Групчин, Тетово. (2457) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „11 Октомври" — Прилеп на име Со-
ња Конеска, ул. „Егејска" бр. 29, Прилеп. (2458) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Никола Тесла" — е. Дупјанани на име 
Славчо Димчески, е. Десово, Прилеп. (2460) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Стив Наумов" — е. Бешиште, Прилеп 
на име Степан Чаплевски, е. Палчиште, Прилеп. 

(2461) 
Индекс бр. 8402, издаден од Шумарскиот ф а -

култет на име Блашко Ангеловски, ул. „Народна 
Револуција" бр. 12, Куманово. (2462) 

Свидетелство од IV одделение на име Есат Аба-
зи, е. Орќуше, Гостивар. (2464) 

Здравствена легитимација на име Мара Кова-
чевска, е. Буково, Битола. (2465) 

Свидетелство за VIII .одделение, издадено од 
Основното училиште „Стив Наумов" — е. Беши-
ште, Прилеп на име Петра Чокревска, е. Палчиш-
те, Прилеп. (2466> 

Свидетелство бр. 215/1 за II клас, издадено од 
Гимназијата „Моша Пијаде" — Кр. Паланка на име 
Иван Величков, ул. „Орде Николов" — Кр. Па-
ланка. ™ ( 2 4 6 7 ) 

Свидетелство од IV одделение на име Марика 
Илиева, ул. „О. Мартиков" бр. 3, Т. Велес. (2468) 

Диплома за завршено гимназија на име Ж и к о 
Пановски, ул. „Енгелсова" бр. 2/Ш/6, Т. Велес. 

(2469) 
Свидетелство од I година, издадено од ЕМУЦ 

„Злате Малакоски" — Гостивар на име Мице Ми-
цевски, нас. „Југохром" — Јегуновце, Тетово. 

(2470) 
Свидетелство за II година, издадено од Учи-

лиштето ЕМУЦ „Злате Малаковски" — Гостивар на 
име Мице Мицевски, нас. „Југохром" — Јегуновце, 
Тетово. ( 2 4 7 1 ) 

Свидетелство за IV клас, издадено од Гимнази-
јата „К. П е ј ч и н о в и ћ — Тетово на име Стојадин 
Наумовски, ул. „29 ноември" бр. 15, Тетово. (2472) 

Работна книшка на име Душан Даиловски, е. 
Балиндол, Гостивар. (2473) 

Работна книшка бр. 10843/75, на име Ениса Ш. 
Дерала, ул. „Борис Кидрич" бр. 29, Гостивар. 

(2474) 

Свидетелства од I, II, I I I и IV клас, издадени 
од Хемиското училиште „Борка Талевски" — При-
леп на име Риза Крстеска, е. Жван , Демир Хисар. 

(2477) 
Свидетелство за IV година, издадено од Земјо-

делското училиште „Борис Кидрич" — Битола на 
име Слободан Најдовски, е. Кутлешево, Прилеп. 

(2478) 
Свидетелство од IV одделение на име Десанка 

Ниневска, ул. „Страшо Пинџур" бр. 2, Т. Велес. 
(2479) 

Свидетелство за IV одделение на име Казим 
чЗендели, е. Форино, Гостивар. (2481) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Наум Наумовски 
— Борче" — Маџари на име Цане Бошковски, 
Скопје. (2484) 

Здравствени легитимации издадени од Скопје 
на име Александар и Ана Јордановски, Скопје. 

(2485) 
Ученичка книшка издадена од II одделение, 

издадена од Основното училиште „26 јули" — Скоп-
је на име Аднан Селимовски, Скопје. (2486) 

Воена книшка издадена од Осијек на име Тра ј -
че Секуловски, Скопје. (2487) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Гуро Салај" — Ѓ. Петров на име Сто-
јан Тодоровски, Скопје. (2488) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Кирил Ѓорчески, Скопје. (2489) 

Воена книшка издадена од Осијек на име Ме-
туш Селимов, Скопје. (2490) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Вечерното училиште „Кочо Рацин" — Скопје на име 
Џевџет Кока, Скопје. (2491) 

Воена книшка издадена од В. П. 7236/5 — Заг-
реб на име Билал Идризи, Скопје. (2492) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Зоран Чубриновски, Скопје. (2493) 

Воена книшка издадена од Б и х а ќ на име Ра -
сим Угљенин, Скопје. (2494) 

Легитимација за општи комунални инспектор 
бр. 193, издадена од Месната заедница во Шуто 
Оризари на име Шабан Иљаз, Скопје. (2495) 

Свидетелство за I клас, издадено од ЕМУЦ „Ни-
кола Тесла" — Скопје на име ѓорѓи Гацевски, 
Скопје. (2496) 

Свидетелство за положен завршен испит, из -
дадено од Периодичното училиште „Перо Наков" 
— Куманово на име Никола Маневски, ул. „Ацо 
Борозански" бр. 21, Куманово. (2498) 

Индекс бр. 4208, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Марија Ефремова, Скопје. 

(2499) 
Ученичка книшка за VII одделение, издадена 

од Основното училиште „Кирил и Методија" — е. 
Кучково на име Божидар Георгиевски, Скопје. 

(2500) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Основното училиште „Наум Наумовски — Борче" 
— е. Маџари на име Душан Пејиќ, Скопје. (2501) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Трговското училиште во Скопје на име 
Душан Пејиќ, Скопје. (2502) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Расим Сејди, Скопје. (2503) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Лилјана Пајковска, Скопје. (2504) 

Работна книшка, серија бр. 23334 рег. бр. 1027, 
издадена од Скопје на име Здравенка Гаџиќ, Скопје. 

(2506) 
Свидетелство за положен завршен испит, из-

дадено од Гимназијата „Цветан Димов" — Скопје 
на име Кенан Јах ја , Скопје. (2507) 

Индекс бр. 16483, издаден од Економскиот ф а -
култет — Скопје на име Гордана Трајковска, Скопје. 

(2508) 
Здравствена легитимација издадена од Скопје 

на име Ѓулбер Сакип, Скопје. (2509) 
Здравствена легитимација издадена од Скопје 

на име Димитрие Атанасов, Скопје. (2510) 
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Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Трајче Војновски, Скопје. (2511) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Игор Стојановски, Скопје. (2512) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Менка Андова, Скопје. (2513) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Ѓултен Асани, Скопје. (2514) 

Воена книшка издадена од Загреб на име Алек-
сандар Божиновски, Скопје. (2515) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Ѓуро Салај" — Скопје на 
име Марко Трајковски, Скопје. (2516) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ајриз Фазли, Скопје. (2517) 

Свидетелство за II година, издадено од Гимна-
зијата „Цветан Димов", Скопје на име Гордана 
Саздовска, Скопје. (2518) 

Работна книшка издадена од Марибор на име 
Вида Марковиќ, Скопје. (2519) 

Воена книшка издадена од Призрен на име 
Шаип Руфат, Скопје. (2520) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Р а -
гип Рецепи, Скопје. (2521) 

Индекс бр. 5324, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Горѓи Нацка, Скопје. 

(2522) 
Воена книшка издадена од Ниш на име Ѓор-

ѓија Секуловски, Скопје. (2523) 
Воена книшка издадена од Врхнина, Словенија 

на име Томе Блажески, Скопје. (2524) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-

дено од Основното училиште „Браќа Рамиз Х а -
мид" — Скопје на име Џемшит Џемаилов, Скопје. 

(2525) 
Свидетелство за I година, издадено од ^ н е к у л -

турното училиште во Скопје на име Миле ѓорѓиев, 
Скопје. (2526) 

Ученичка книшка за VI одделение на име 
Светлана Асимовска, Скопје. (2527) 

Воена книшка издадена од Бјеловар на име 
Славко Бундовски, Скопје. (2528) 

Свидетелство за VIII одделение на име Вера 
Трајковска, ул. „Милтон Манаки" бр. 12, Битола. 

(2529) 
Свидетелство бр. 83/1, издадено од Гимназијата 

„Моша Пијаде" — Кр. Паланка на име Милорад 
Поновски, ул. „Пролетерски бригади" бр. 4, К у -
маново. (2530) 

Работна книшка издадена од СО — Куманово 
на име Ѓурѓа Петрушевска, ул. „Вук Караџиќ" бр. 
42, Куманово. (2531) 

Свидетелство за VIII одделение на име Љубо-
мир Димов, ул. „Димко Најдов" бр. 9, Т. Велес. 

(2532) 
Свидетелство за V одделение, издадено од Учи-

лиштето „Кирил и Методиј" — Т. Велес на име 
Радојко Давчески, ул. „Владимир Назор" бр. 60, 
Т. Велес. (2533) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Трајко Андреев" — Т. Велес на име 
Пандорка Сиљанова, ул. „Крушевска" бр. 16, Т. 
Велес. (2534) 

Работна книшка на име Пандорка Силјанова, 
ул. „Крушевска" бр, 16, Т. Велес. (2535) 

Свидетелство за VIII одделение на име Крумче 
Пановски, е. Еловец, Т. Велес. (2536) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Данка Јорданова, е. Раковец, Т. Велес. (2537) 

Здравствена легитимација на име Гоце Ѓор-
ѓиоски, ул. „П. Котеска" бр. 148, Прилеп. (2538) 

Свидетелство за IV одделение на име Менка 
Булдиоска, е. Вранче, Прилеп. (2539) 

Свидетелство од IV одделение, издадено од Ос- • 
новното училиште „И Октомври" — Прилеп, на 
име Лидија Стојаноска, ул. „Сандански" бр. 1/24, 
Прилеп. (2540) 

Работна книшка, на име Борис Спиркоски, е. 
Сливје, Прилеп. ' (2541) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Никола Тесла" — на име 
Пецо Црвенкоски, е. Небрегово, Прилеп. (2543) 

Работна книшка, издадена од СО — Куманово 
на име Зекирија Лимани, е. Виштица, Куманово. 

(2545) 
Свидетелство за IV одделение на име Загорка 

Белкова, ул. „Лазо Трпков" бр. 3, Т. Велес. (2546) 
Свидетелство за положен завршен испит, из -

дадено од Тутунското училиште „Орде Чопела" — 
Прилеп на име Нада Апостолова, ул. „Првомајска" 
бр. 49, Т. Велес. (2547) 

Ученичка книшка за III одделение на име К а д -
ри Исени, е. Камењане, Тетово. (2548) 

Свидетелство за IV клас гимназија на име Име-
ри Абдулаков, ул. „Б. Миладинов" бр. 179, Тетово. 

(2549) 
Студентска легитимација бр. 2281, издадена од 

Педагошката академија — Битола на име Параске-
ва Димеска, ул. „Блага Ружето" бр. 16, Прилеп. 

(2550) 
^ Здравствена земјоделска легитимација на име 

Зеќир Мирсат, е. Јеловјане, Тетово. (2551) 
Свидетелство за завршено метално училиште 

на име Ж И В К О Бајчовски, е. Будинарци, Берово. 
(2552) 

Свидетелство за завршено V одделение, изда-
дено од ЦОУ „Даме Груев" — Градско, на име 
Грозда Бинчева, ул. „Славе Петков" бр. 21, Т. Велес. 

(2554) 
Свидетелство за IV одделение на име Благоја 

Богески, е. Браилово, Прилеп. (2555) 
Ученичка книшка за V одделение, издадено од 

Училиштето „И Октомври" — Прилеп на име Цве-
танка Најдоска, ул. „К. Јосифоски" бр. 47, Прилеп. 

(2556) 
Работна книшка на име Марија Тасковска, зл. 

„Страшко Симонов" бр. 12, Куманово. (2557) 
Свидетелство за III година и диплома за з а -

вршен испит, издадени од Гимназијата „Кирил Пеј -
ч и н о в и ћ — Тетово на име Џеват Хусеини, ул. „Ле-
њин" бр. 29, Тетово. (2558) 

Здравствена легитимација на име Невзат Р а -
мадани, е. Жељино, Тетово. (2559) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Моша Пијаде" — Гостивар на име 
Јелица Крстевска, ул. „ЈНА" бр. 207а, Гостивар. 

(2560) 
Свидетелство за III година, издадено од Средно 

економско училиште Прилеп на име Цветко Сто-
јаноски, ул. „М. Пијаде" бр. 183, Прилеп. (2561) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ленка 
Николоска, ул. „Београдска" бр. 33, Прилеп. 

(2562) 
Свидетелство за V одделение на име Султаније 

Демирова, ул. „Бл. Станев" бр. 43, Т. Велес. 
(2563) 

Свидетелство за III година стопанско училиште 
на име Добривоје Илијоски, е. Балиндол, Гостивар. 

(2564) 
Свидетелство за IV одделение на име Оља 

Костадиноска, ул. „Б. Кидрич" бр. 1/12, Прилеп. 
(2567) 

Свидетелство од И година гимназија на име 
Идриз Бакиу, е. Доброште, Тетово. (2569) 

Свидетелство за V одделение основно училиште 
на име Екрем Весели, е. Калиште, Тетово. (2570) 

Диплома од средно економско на име Скендер 
Ибраими, ул. „Н. Тесла" бр. И, Тетово. (2571) 

Свидетелство од I клас гимназија на име Ши-
наси Рецепи, ул. „Н. Тесла" бр. 23, Тетово. (2572) 

Работна книшка бр. 7173, издадена од Битола 
на име Кире Трајковски, ул. „Брегалница" бр. 3, 
Битола. (2574) 

Работна книшка на име Вера Претенкова, ул. 
„Прилепска" бр. 16, Кавадарци. (2575) 

Свидетелство, издадено од Гимназијата „Кирил 
П е ј ч и н о в и ћ — Тетово на име Фејзула- Синани, 
е. Г. Седларце, Тетово. (2576) 

Стр. 278 — Бр. 12 
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Диплома за завршена гимназија и свидетелства 
за I, II, III и IV година на име Рами Усеини, ул. 
„Гоце Стојчевски" бр. 54, Тетово. (2577) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Муса Мифтари, ул. „М. Чеде Ф и л и п о в и " бр. 
150, Гостивар. (2580) 

Диплома матурска на име Таип Азизи, ул. „Бе-
личица" бб, Гостивар. (2581) 

Ученичка книшка за I и II клас, издадена од 
Гимназијата „Мирче Ацев" — Прилеп на име Лепа 
Пресилска, е. П. Рувци, Прилеп. (2583) 

Свидетелство од I година хемиско училиште на 
име Брзево Озек, ул. „Н. Наумовски" бр. 1, Т. Велес. 

(2585) 
Свидетелство од IV основно на име Марија 

Јанческа, ул. „Бл. Тоска" бр. 30, Тетово. (2586) 
Свидетелство од VIII одделение на име Благоја 

Димитрпевски, с. Зубовце, Гостивар. (2588) 
Здравствена легитимација бр. 74648, издадена 

од Гостивар на име Абдулаки Изеири, е. Врапчиш-
те, Гостивар. (2589) 

Здравствена легитимација на име Славка Га-
лабовска, е. Владимирово, Берово. (2591) 

Работна книшка на име Лазар Горгов Галев, 
Виница. (2592) 

Работна книшка на име Ф е а д Шабанов, е. Дра-
чево, Скопје. (2594) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште „Орце Николов" е. 
Звегор на име Маца М. Арсова, е. Звегор, Делчево. (2597) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Рударско-геолошко техничко училиште — смер ру-
драство — Пробиштип на име Ванчо А н а н е в с к и , 
е. Драмче, Делчево. (2598) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Тошо Даскало" — Битола, на име 
Вангел Николовски, ул. „Солунска" бр. 130, Битола. 

(2599) 
Здравствена легитимација на име Габриела 

Атанасоска, ул. „М. Пијаде" бр. 18, Прилеп. 
(2600) 

Работна книшка на име Али Ајдини, е. Руница, 
Куманово. (2601) 

Ученичка книшка за IV одделение на име 
Меметали Шерифи, е. Ново Село II, Тетово. 

(2602) 
Диплома за завршена осмолетка на име Ј у с у ф 

Шакири, е. Одри, Тетово. (2603) 
Свидетелство за завршено средно училиште 

„Зеф Љ у ш Марку" — Скопје на име Нејази Асла-
ни, е. Желино, Тетово. (2604) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 179 од 26. XII. 1974 година го запиша 
во судскиот регистар на регистарска влошка бр. 
367, основањето на работна организација настана-
та со спојување на работни организации со основ-
ни организации и тоа: 

1. Трговско претпријатие на големо и мало 
„Народен магазин" — Струмица. 

2. Трговско претпријатие на големо и мало 
„Задругар" —• Струмица. 

3. Трговско претпријатие на големо и мало 
„Гранап" — Струмица. 

4. Трговско претпријатие за промет на градеж-
ни материјали „Сеча" — Струмица. 

5. Трговско претпријатие на големо и мало „Ид-
нина" — Струмица. 

6. Трговско претпријатие „Македонија" — Стру-
мица. 

7. Трговско претпријатие на големо и мало 
„Снабдител", село Ново Село, Струмичко. 

8. Работна организација „Отпад" за промет со 
отпадоци на големо и мало —- Струмица. 

Предмет на работење: 
— промет на големо и мало во транзит и увоз-

извоз, текстил, куса плетена стока и конфекција , 
машка, женска и детска конфекција , галантерија, 
базарска стока и играчки к о ж а р с к а стока, про-
изводи од гума и пластика, козметички производи, 
кожна галантерија, фотографски и оптички апара-
ти, инструменти и прибор, часовници и изработка 
од драгоцени материјали ,стакло и порцелан, кан-
целариски материјали, хартија, прибор за пишу-
вање и школски прибор, ременарски стоки, живот-
ни намирници, предмети за куќни потребу ј а ж а р -
ска стока, стакло, порцелан и керамика, каделни и 
јутени производи, чевли, производи од гума, кау-
чук, производи од пластика, деликатесна стока, 
тутунски производи, кибрит, мешана индустриска 
стока, откуп на земјоделско-сточарски производи од 
индивидуални производители, земјоделски задру-
ги и работни организации, откуп на жива стока од 
приватни лица и работни организации, колење на 
ж и в а стока и манипулација со свежо месо, смрз-
ната риба, живина, сувомесни производи и свежи 
ја јца , продажба на алкохолни и безалкохолни про-
изводи, откуп на млеко и млечни производи од ин-
дивидуални производители и земјоделски задруги, 
како и преработка на млеко и млечни производи, 
производи на база шеќер и какао, производи за 
сточна исхрана, продажба на судски таксени мар-
ки, промет со огревно дрво, градежен материјал и 
градежна столарија, промет со јаглен, промет со 
бои, лакови, техничка железарија , метални стоки 
и електрични материјали, крупна и ситна ж е л е -
зарија, промет со стакло, плута, салонит и сите 
изолациони материјали, битумен, промет со гра-
дежно и бетонско железо, дрвен и метален наме-
штај , превозни стоки со сопствени транспортни 
средства, акустични производи, санитетски уреди, 
купување и продавање на сите видови земјоделски 
машини, приклучни машини и орудија, машини за 
изведување на мелиорациони работи и градеж-
ништво, моторни возила, машини за преработка и 
доработка на земјоделско-сточарски производи, ма-
шини за наводнување, опрема за винарство, мерни 
уреди, цистерни и монтажни постројки, опрема за 
заштита на растенијата, за рано градинарство, реп-
родукциони материјали потребни во земјоделството и 
градежништвото, сите видови амбалажа за земјодел-
ството — индустриска амбалажа, хемиски производи 
— минерални ѓубрива и средства за заштита на рас-
тенијата и добитокот, техничка хемикалија од сите 
видови, промет со сточна храна, резервни делови 
и гуми за сите гореспоменати машини, вршење на 
сервис и преглед на сите гореспоменати машини, 
приклучни орудија и опрема, промет со сите ви-
дови цемент, сите видови на природна и вештачка 
волна, разни волнени предива и други волнени 
производи, памук, памучни предива и други па-
мучни производи, како и промет со стаклена вол-
на, купување и продажба на сите видови жита, 
брашно, семенски материјали и сите видови зрне-
сти храни, грав, леќа, кикирики, ораси, бадеми, на-
ут, ориз и оризова арпа, промет со сите видови 
ж и в а стока, живина, јужно овошје, грозје, вино и 
останати производи од грозје, сите видови половна 
земјоделска механизација, мелиоративна, градежна 
и друга механизација, сите видови половни и мо-
торни приколки, дрво и дрвени производи, резбана 
граѓа, ПТТ — столбови, железнички прагови, це-
лулоза, шперт плоча, фурнир, иверица, панел пло-
ча, паркет, промет и доработка на сите видови се-
менски материјали, железна и метална стока, ве-
лосипеди, машини за шиење и прибор за истите, 
нафтени деривати, мазрхва, масла и масти, огногас-
ни апарати, сурова кожа, волна и крзно, животин-
ски отпадоци и влакна, исходен материјал за при-
родно и вештачко цвеќе (одржано и со корење во 
лонци и саксии), потребни за цвеќарството: штек-
лизи, корен, сандаци-луковици и цвеќарско семе, 
зеленило за украс и _ декорации во садови (гикос, 
палми, кактуси, лимени, портокалови дрвја и зим-
зелен шимшир), сите украси за цвеќе (пеперутки 
од хартија и др.), цвеќиња аранжирани во кош-
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нички и др. садови и лонци за цвеќе, музички 
инструменти, радиоапарати, телевизори, грамофони 
и грамофонски плочи, појачала и електрични му-
зички инструменти, радиоделови и електроматери-
јали, како и резервни детови за истите, прибор и 
алат за радио-техника. 

Овластувања па организацијата на здружен 
труд во правниот промет со трети лица: неограни-
чени овластувања за работната организација и за 
сите основни организации на здружен труд и со-
лидарна одговорност на сите основни организации 
на здружен труд за работната организација и за 
обврските на основните организации. 

Имиња на лицата овластени за застапување и 
граници на нивните овластувања: Боривоје Џртев, 
директор, ја застапува и потпишува работната ор-
ганизација без ограничување. 

Имиња на лицата овластени за потпишување и 
граници на нивните овластувања: Трајко Димит-
ровски и Стојан Петров, потпишуваат без ограни-
чување, а други овластени лица се: Крсто Атана-
сов, финансиски директор, Петар Шаламанов, ш е ф 
на сметководството, Петар Танушев, ш е ф на ф и -
нансиската оператива. 

Во составот на Работната организација спаѓаат 
и следните основни организации на здружен труд: 

1. Основна организација на здружен труд „Тек-
стил и галантерија", со седиште во Струмица. 

Предмет на работење: 
— промет на големо и мало во транзит на 

текстил, куса плетена стока, машка, женска и 
детска конфекција, галантерија, базарска стока, 
играчки, кожарска стока, производи од гума и 
пластика, козметички производи, кожна галанте-
рија, бижутерија, кинкалерија, фотографски и оп-
тички апарати, инструменти и прибор, часовници и 
изработка од драгоцени материјали, стакло и пор-
целан, канцелариски материјал, хартија и прибор 
за пишување, школски прибор и ременски мате-
ријал. 

Директор — Ристо Матков, ја застапува и пот-
пишува основната организација на здружен труд во 
меѓусебните односи со другите ООЗТ без ограни-
чување, во правниот промет со трети лица со по-
себни овластувања од работната организација. 

2. Основна организација на здружен труд „Пре-
храна и колонијал" со откуп на земјоделски про-
изводи, со седиште во Струмица. 

Предмет на работење: 
— трговија на големо и мало и транзит со 

промет на животни намирници и предмети за куќ-
ни потреби, ј ажарска стока, стакло, порцелан и ке-
рамика, каделни и јутени производи, обувки — 
производи од гума, каучук и пластични матери-
јали, д е л и к а т е с и стока, тутунски производи и 
кибрит, мешана и индустриска стока, откуп на зем-
јоделско-сточарски производи од индивидуални 
производители, земјоделски задруги и работни ор-
ганизации, откуп на жива стока од работни орга-
низации и приватни лица, колење на жива стока 
и манипулација со живо месо, смрзната риба, ж и -
вина и сувомесни производи, свежи ја јца, продаж-
ба на алкохолни и безалкохолни пијалаци, откуп 
на млеко и млечни производи од индивидуални 
производители и земјоделски задруги како и пре-
работка на млеко и млечни производи, производи 
на база на шеќер и какао, продажба на судски 
таксени марки. 

Директор — Стојан Танчев, ја застапува и пот-
пишува основната организација на здружен труд 
во меѓусебните односи со другите ООЗТ без огра-
ничување, во правниот промет со трети лица со 
посебни овластувања од работната организација. 

3. ООЗТ „Градежни материјали", со седиште 
во Струмица. 

Предмет на работење: 
— промет на големо и мало со огревно дрво, 

градежен материјал, градежна столарија, јаглен, 
стакло, плута, салонит, битумен и сите видови изо-
лациони материјали, промет со градежно бетон-
ско железо. 

Директор Горѓи Мудинов, ја застапува основ-
ната организација на здружен труд во меѓусебни-
те односи со другите ООЗТ без ограничување, а во 
правниот промет со трети лица со посебни овлас-
тувања од работната организација. 

4. ООЗТ „Железарија , бела техника и акус-
тика", со седиште во Струмица. 

Предмет на работење: 
— промет на големо и мало со техничка ж е -

лезарија, бои и лакови, метални стоки, електрични 
материјали, крупна и ситна железарија , гуми за 
сите моторни возила и приклучни возила, сите 
видови на акустички производи, сервисирање на 
сите видови електрични уреди во домаќинството. 

Директор — Коста Палифров, ј а потпишува и 
застапува основната организација на здружен труд 
во меѓусебните односи со другите ООЗТ без огра-
ничување, во правниот промет со трети лица со 
посебни овластувања од работната организација. 

5. ООЗТ „Намештај", со седиште во Струмица. 
Предмет на работење: 
— промет на големо и мало со дрвен и мета-

лен намештај . 
Директор — Иван Смарџиев, ја застапува и 

потпишува ООЗТ во меѓусебните односи со дру-
гите ООЗТ без ограничување, во правниот промет 
со трети лица со посебни овластувања од работна-
та организација. 

6. ООЗТ „Извоз-увоз" малограничвн промет со 
НР Бугарија и Грција и транзит со сите видови 
трговски стоки од дејноста на работната организа-
ција, со седиште во Струмица. 

Предмет на работење: 
— увоз-извоз, малограничен промет со НР Бу-

гарија и Грција и транзит со сите видови на тр-
говски стоки од дејноста на работната организа-
ција. 

Директор — Горѓе Георгиев, ја застапува и пот-
пишува ООЗТ во меѓусебните односи со другите 
ООЗТ без ограничување во правниот промет со 
трети лица со посебни овластувања од работната 
организација. 

7. ООЗТ „Отпад", со седиште во Струмица. 
Предмет на работење: 
— продажба и набавка на големо и мало на 

сите видови отпадоци, фелерични и дефектни не-
прехранбени стоки, продажба и набавка на сите 
видови основни средства, продажба и набавка на 
обоени и необоени метали — производи. 

Директор — Киро Ќосев, ја застапува и потпи-
шува ООЗТ во меѓусебните односи со другите ООЗТ 
без ограничување, а во правниот промет со трети 
лица со посебни овластувања од работната орга-
низација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
привремената статутарна одлука од 2,3. XII. 1974 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 179/74. (184) 
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