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воздухот од загадување, што го усвои Сојузната 
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јуни 1965 година и на седницата на Социјално-
здравствениот собор од 7 мај 1965 година. 

П. Р. бр. 320 
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Белград 
1 Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател, 

Александар Ранковиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ЗАШТИТА НА ВОЗДУХОТ ОД ЗАГАДУВАЊЕ 

I. Општи одредби 

Член 1 
За да се заштити здравјето на населението и се 

заштити општествениот и личниот имот од штетно 
дејство на загаден воздух, со овој закон се уредува 
надзорот над објекти што можат да го загадат воз-
духот и се определуваат мерки за заштита на возду-
хот од загадување. 

Член 2 
Како загадување на воздухот се подразбира 

испуштање односно уфрлање во воздухот гас, пара, 
чад, прав, радиоктивни и други материи во количини 
што можат штетно да влијаат врз здравјето на на-
селението и врз општествениот и личниот имот. 

Како загаден воздух во смисла на овој закон 
се подразбира воздухот во кој има штетни материи 
над дозволената граница. 

Член 3 
Одредбите од овој закон за надзорот и мерките 

се однесуваат на: 
1) локација, проектирање, изградба и рекон-

струкција, како и на пуштање во работа објекти и 
постројки кои со испуштање разни материи можат 
да го загадат воздухот (индустриски и занаетчиски 

објекти, топлани, јавни и други деловни згради, 
лаборатории, како и други објекти во кои се работи 
со штетни и радиоактивни материи); 

2) возила што имаат мотори со внатрешно из-
горување, локомотиви, локомобили и бродови; 

3) превоз, сместување и отстранување на сите 
штетни материи што во вид на гас, пара, прав или 
на друг начин можат да го загадат воздухот; 

4) уреди за фаќање и пречистување на гас, пара, 
чад, прав и други отпадочни материи; 

5) инструменти што служат за откривање и 
определување на видот и количината на гас, чад, 
пара, прав и други штетни материи што можат да 
го загадат воздухот. 

Член 4 
Со закон можат да се стават под надзор и други 

извори на загадување на воздухот (станбени згради 
и др.) и да се пропишат и други мерки за заштита 
на воздухот %од загадување. 

Член 5 
Заштита на воздухот од загадување е должност 

на општествено-политичките заедници, работните и 
други организации и граѓаните. 

Заштитата на воздухот од загадување и отстра-
нувањето на штетните последици по здравјето на 
населението и општествениот и личниот имот се ор-
ганизираат и се спроведуваат во општина, ако ор-
ганизирањето на заштитата и спроведувањето на 
одделни мерки не се со закон ставени во надлеж-
ност на друга општествено-политичка заедница. 

II. Мерки за заштита на ваздухот од загадување 

Член 6 
Кон изградба на индустриски и други објекти 

и постројки, кои со испуштање гас, чад, пара, прав 
и други штетни материи можат да го загадат возду-
хот, не може да се пристапи ако не се обезбедени 
технички и други услови за заштита на воздухот 
од загадување над дозволените граници. 

Изградба на објектите и постројките од ставот 
1 на овој член кај кои со технички и други мерки 
не може да се спречи загадување на воздухот над 
дозволените граници може да се врши само на места 
што по својата географска положба, конфигураци-
јата на теренот, климатските и други карактеристи-
ки обезбедуваат атмосферата на населбата да се 
заштити од загадување. Изградба на такви објекти 
и постројки може да се врши само врз основа на 
посебно одобрение од надлежниот републички орган. 

Член 7 
Кон изградба и реконструкција на објекти може 

да се пристапи само ако проектот за изградба одно-
сно реконструкција обезбедува услови: потребни за 
заштита на воздухот од загадување. 
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Член 8 
Изградени и реконструирани објекти не смеат 

да се пуштат во работа додека не се утврди дека 
се изградени во согласност со проектот односно дека 
нивната работа нема да предизвика загадување на 
воздухот над границата определена со прописите. 

Член 9 
Органот на управата надлежен за давање одо-

бренија за локација, изградба односно реконструк-
ција или за пуштање во работа на објекти не може 
да издаде одобрение ако не се исполнети пропиша-
ните услови за заштита на воздухот од загадување. 

Решението во смисла на ставот 1 од овој член 
се издава во согласност со органот на управата над-
лежен за работите на санитарната инспекција. 

Член 10 
Објектите и други извори на загадување на воз-

духот (член 3) мораат да бидат изградени и одржу-
вани така што да не испуштаат штетни материи во 
воздухот во количина поголема од дозволената. 

Член 11 
Уредите што служат за фаќање и пречистување 

на гас, чад, пара, прав и други штетни материи мо-
жат да се пуштаат во промет и да се употребуваат 
само ако е нивната ефикасност за наменетите цели 
утврдена на начинот определен со прописите. 

Сојузниот секретар за здравство и социјална 
политика ги определува установите за испитување 
и утврдување ефикасноста на уредите од ставот 1 
На овој член. 

Член 12 
Станбените делови на населби (станбени зони) 

мораат да бидат заштитени од индустриски и други 
објекти што испуштаат штетни материи во воздухот, 
со формирање зони на санитарна заштита. 

Класификацијата на објектите што со испушта-
ње штетни материи можат да ја загадат атмосферата 
на населбите и формирањето на зоните на сани-
тарна заштита се определуваат со посебни сојузни 
прописи. 

Член 13 
Пред донесувањето на урбанистички планови 

мора да се прибави стручно мислење на органот на 
управата надлежен за работите на санитарната 
инспекција дали се обезбедени услови за заштита 
на воздухот од загадување во смисла на овој закон. 

Член 14 
Работните и други организации и други правни 

лица, како и поединци што имаат објекти, погони 
или постројки кои со испуштање штетни материи 
можат да го загадат воздухот над дозволените гра-
ници се должни да обезбедат вршење контрола на 
испуштањето на тие материи во воздухот, преку 
сопствена служба или преку установи определени 
за тоа. 

Работните и други организации што вршат кон-
трола на испуштањето на материи во воздухот, 
мораат да имаат за тоа потребни стручни кадри, 
опрема, уреди, инструменти, простории и да ги испол-
нуваат другите услови определени со прописи. 

Член 15 
Стопанските и други организации и установи 

што вршат контрола на испуштањето на материи 
во воздухот односно што вршат контрола на чисто-
тата на воздухот се должни да водат евиденција 
за резултатите на контролата и на надлежните 
органи и организации да им доставуваат податоци 
и извештаи за тоа, на начин утврден со прописите 
на надлежниот орган. 

Член 16 
Трошоците во врска со давањето согласност за 

локација, за изградба или реконструкција односно за 
пуштање во работа објекти и постројки (чл. 6,7, 8 и 9), 

со утврдувањето на ефикасноста на уредите (член 11) 
и со контролата на испуштањето на материи што 
можат да го загадат воздухот (член 14), ги поднесува 
работната или друга организација, правното лице 
односно поединец, кој со своите објекти, постројки 
или уреди може да го загади воздухот. 

Член 17 
Општината на чија територија се објектите и 

постројките што испуштаат штетни материи во во-
здухот е должна да организира контрола на чисто-
тата на воздухот над својата територија. 

Две или повеќе општини можа^ да организираат 
заедничка служба за контрола на чистотата на 
воздухот или на друг начин да обезбедат вршење 
контрола на чистотата на воздухот над нивната 
територија. 

Контрола на чистотата на воздухот во смисла 
на ст. 1 и 2 од ОВОЈ член како и контрола на испу-
штањето на штетни материи во воздухот од членот 
14 на овој закон вршат здравствените и други стру-
чни установи што ќе ги определи надлежниот ре-
публички орган. 

Член 18 
Републиката, покрај пропишувањето на мерки 

за заштита на воздухот од загадување, преку надле-
жните органи и установи: организира и спроведува 
мерки кога е тоа со закон определено; ја утврдува 
организацијата и ги определува установите што ќе 
вршат контрола на испуштањето на штетни материи 
во воздухот и контрола на чистотата на воздухот и 
ги оспособува определените установи за вршење на 
овие работи; ја развива научноистражувачката ра-
бота во оваа област; се грижи за образованието и 
усовршувањето на кадрите за спроведување на 
заштитата на воздухот од загадување; укажува по-
мош при проектирање и усовршување на средствата 
за вршење на овие задачи, како и за преземање 
други мерки за заштита на воздухот од загадување 
— тага спроведувањето на тие мерки е од интерес 
за целата република. 

Член 19 
Федерацијата, преку свои органи и Сојузниот 

завод за здравствена заштита: го следи степенот и 
причините на загадувањето на воздухот; учествува 
во образованието и усовршувањето на стручните 
кадри; ги утврдува нормативите и стандардите за 
заштита на воздухот од загадување; ја организира, 
координира и помага научноистражувачката работа 
во областа на заштитата на воздухот од загадување. 

III. Надзор 
Член 20 

Надзор над спроведувањето на овој закон и 
прописите донесени врз основа на него вршат оп-
штинските органи на управата надлежни за рабо-
тите на санитарната инспекција, ако со овој или 
друг закон не е пропишано некои од инспекцис-
ките работи да вршат органите надлежни за рабо-
тите на санитарната инспекција на околија, репуб-
лика или федерацијата. 

Определени овластувања во вршењето на над-
зор над спроведувањето на овој закон имаат и 
органите на управата надлежни за работите на 
други инспекции (градежна и др.), согласно со про-
писите за организацијата и работата на тие ин-
спекции. 

Во вршењето на надзор органите надлежни за 
работите на санитарната инспекција се овластени: 

1) да забранат изградба односно употреба на 
објекти, возила, постројки и уреди на места однос-
но под услови што не обезбедуваат заштита на 
воздухот од загадување — додека тие услови не 
се обезбедат; 

2) да наредат отстранување на недостатоци во 
објекти и постројки или на уреди, што испуштаат 
материи што можат да го загадат воздухот над 
дозволената граница; 
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3) да го забранат прометот н-а уреди за фаќање 
и пречистување на гасови и други штетни материи 
за кои не постои потврда за нивната ефикасност 
за наменетите цели; 

4) да наредат поставана и употреба на соодвет-
ни уреди на објекти што го загадуваат воздухот 
над дозволената граница; 

5) да наредат преземаше на други мерки про-
пишани со закон. 

IV. Казнени одредби 
Член 21 

Работна организација или друго правно лице 
ќе се казни за стопански престап со парична казна 
до 5,000.000 динари ако изгради или пушти во ра-
бота објект, постројка или уред кој го загадува 
воздухот над дозволената граница (чл. 7 и 8). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 200.000 динари и одго-
ворното лице во работната организација или во 
друго правно лице. 

Член 22 
Работна организација или друго правно лице 

ќе се казни за прекршок со парична казна до 
1,000\000 динари: 

1) ако пушти вр промет уреди што служат за 
фаќање и пречистување гасови или други штетни 
материи, чија ефикасност за наменетите цели не е 
утврдена од страна на определена установа 
(член 11); 

2) ако не обезбеди вршење контрола на ис-
пуштањето во воздухот штетни материи од своите 
објекти, постројки и уреди (член 14); 

3) ако не постапи во определениот рок според 
извршно решение на органот надлежен за работите 
на санитарната инспекција со кое се определува 
некоја од мерките за заштита на воздухот од 
загадуваше. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 50.000 динари и одго-
ворното лице во работната организација или во 
друго правно лице. 

Член 23 
Работна организација или друго правно лице 

ќе се казни за прекршок со парична казна до 
200 000 динари: 

1) ако не ја води уредно пропишаната евиден-
ција за резултатите на контролата на испуштањето 
на материи во воздухот односно за чистотата на 
воздухот или не достави податоци и извештаи за 
тоа (член 15); 

2) ако во пропишаниот рок не ги пријави 
објектите, постројките и уредите што можат да го 
загадат воздухот (член 27). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 20.000 динари и одго-
ворното лице во работната организација или во 
друго правно лице. 

V. Преодни и завршни одредби 
Член 24 

Работните организации, други правни лица и 
поединци што имаат објекти и ПОСТРОЈКИ што ис-
пуштаат во воздухот штетни материи над дозволе-
ната граница, се должни да постапат во согласност 
со одредбите на овој закон во рок од четири години 
од денот на неговото влегување во сила. 

Со пропис на републиката можат за асанација 
на одделни објекти и постројки што испуштаат 
штетни материи во воздухот да се определат по-
кратки рокови од рокот од ставот 1 на овој член. 

Член 25 
По исклучок, ако постојат материјални, тех-

нички или други објективни тешкотии за спрове-
дување асанација на одделни објекти и постројки 
од членот 24 на овој закон, републиката може да 
определи подолг рок за асанација на определени 

објекти односно постројки, кој не може да биде 
подолг од седум години од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член 26 
Објекти и постројки изградени до денот на 

влегувањето во сила на овој закон, кои поради 
непостоење на технички можности не ќе ја доведат 
работата во согласност со одредбите на овој закон во 
пропишаните рокови, можат да ја продолжат рабо-
тата само врз основа на посебно одобрение од над-
лежниот републички орган. 

Член 27 
Работните организации, други правни лица и 

поединци од членот 24 на овој закон се должни во 
рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила 
на овој закон да му ги пријават на општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на санитар-
ната инспекција сите објекти што со својата работа 
или на друг начин можат да го загадуваат воздухот. 

Член 28 
Сојузниот секретар за здравство и социјална 

политика, на предлог од Сојузниот завод за здрав-
ствена заштита, донесува поблиски прописи: 

1) за условите за локација и изградба на објекти 
и постројки и за примената на уреди за фаќање и 
пречистување одделни штетни материи што се ис-
пуштаат во воздухот (чл. 6, 7, 8 и 11); 

2) за количините на штетни материи што можат 
да се испуштаат во воздухот од одделни извори на 
загадување на воздухот и за вкупните концентрации 
на материи во воздухот што можат штетно да вли-
јаат врз здравјето на населението, како и за зоните 
на санитарна заштита (чл. 10 и 12); 

3) за условите за вршење контрола на испушта-
њето на штетни материи во воздухот (член 14 
став 2); 

4) за начинот на водење евиденција и за пода-
тоците што ќе им се доставуваат на надлежните 
органи (член 15); 

5) за начинот за утврдување на концентрациите 
на штетни материи во воздухот и за начинот на 
вршење контрола на чистотата на воздухот (член 17); 

6) за објектите што се пријавуваат (член 27). 
Сојузниот секретар за здравство и социјална 

политика ги донесува прописите од точ. 1 и 2 од 
ставот 2 на овој член во согласност со сојузниот 
секретар за индустрија и трговија. 

Член 29 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

526. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во врска со членот 5 ст. 2 и 3 од Законот 
за Сојузниот совет за координација на научните 
дејности и за Сојузниот фонд за финансирање на 
научните дејности, Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 24 Јуни 1965 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА 
НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИ ШТО ДЕЛЕГИРААТ 
СВОИ ПРЕТСТАВНИЦИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СО-
ЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА НА-

УЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 
1. За претседател на Сојузниот совет за коор-

динација на научните дејности се именува Хумо 
Авдо, член на Сојузниот извршен совет. 

2. За членови на Сојузниот совет за координа-
ција на научните дејности се именуваат: 

Бабиќ др Иво, академик од Загреб, 
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Блинц др Роберт, виши научен соработник на 
Нуклеарниот институт „Јожеф Штефан" во Љуб-
љана, 

Богоев Ксенте, професор на Економскиот фа-
култет во Скопје, 

Бороевиќ др Славко, професор на Земјоделскиот 
факултет во Земун, 

Божовиќ др Борислав, професор на Медицин-
скиот факултет во Белград, 

буковиќ др Милан, помошник сојузен секретар 
во Сојузниот извршен совет, 

Дамјановиќ др Звонко, професор на Природно-
-математичкиот факултет во Белград, 

Капетановиќ Кемал, професор на Металур-
шкиот факултет во Зеница, 

Киријас Тиберие, професор на Техничкиот фа-
култет во Скопје, 

Лаќан др Маријан, професор на Технолошкиот 
факултет во Загреб, 

Секулиќ Никола, општествено-политички ра-
ботник, 

Штамбук инж. Винко, директор на Институтот 
за научноистражувачки работи на индустријата 
„Гуро Ѓаковиќ" во Славонски Брод, 

Томовиќ др Рајко, професор на Електротехнич-
киот факултет во Белград, 

Трумиќ Александар, професор на Техничкиот 
факултет во Сараево, 

Улиќевиќ др Марко, научен соработник на Зем-
јоделскиот институт во Титоград, 

Васиљевиќ Живан, пратеник на Сојузниот со-
бор, и 

Вратуша др Антун, пратеник на Сојузниот 
собор. 

3. Во Сојузниот совет за координација на науч-
ните дејности делегираат за членови по еден свој 
претставник следните научни и други организации 
и органи: 

Централниот совет на Сојузот на синдикатите 
на Југославија, 

Државниот секретаријат за народна одбрана, 
Југословенската заедница на социјалното осигу-

рување, 
Републичкиот орган на СР Босна и Херцего-

вина надлежен за работите на науката, 
Републичкиот орган на СР Црна Гора надлежен 

за работите на науката, 
Републичкиот орган на СР Хрватска надлежен 

за работите на науката, 
Републичкиот орган на СР Македонија надле-

жен за работите на науката, 
Републичкиот орган на СР Словенија надлежен 

за работите на науката, 
Републичкиот орган на СР Србија надлежен 

за работите на науката, 
Советот на академиите на науките, 
Сојузот на друштвата на инженерите и тех-

ничарите на Југославија, 
Сојузната комисија за нуклеарна енергија, 
Сојузната стопанска комора, 
Сојузниот секретаријат за образование и кул-

тура, 
Сојузниот завод за меѓународна техничка со-

работка, 
Сојузниот завод за стопанско планирање, 
Заедницата на југословенските универзитети. 

АС бр. 420 
25 јуни 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р, 

527. 

Врз основа на членот 49 бд Законот за станбе-
ните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/62), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА СТАНОВИТЕ 
СО КОИ РАСПОЛАГА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 

1. Во Одлуката за давање на користење на ста-
новите со кои располага Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 3/65) во точката 3 
одредбата под 1 се менува и гласи: 

,Д) определен број станови за давање на кори-
стење на функционерите што ги избира и ги именува 
Сојузната скупштина, а кои се на работа во Сојуз-
ната скупштина или Сојузниот извршен совет, на 
претседателот и судиите на Уставниот суд на Југо-
славија, претседателот на Врховниот суд на Југо-
славија, претседателот на Врховниот стопански суд 
на Југославија, сојузниот јавен обвинител, претседа-
телите на комисиите во Сојузниот одбор на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ на Југославија 
и во Централниот комитет на Сојузот на комунистите 
на Југославија, на членовите на претседателството 
на Сојузот на синдикатите на Југославија и на 
соодветните функционери во други сојузни органи 
и организации;". 

2. Во точката 4 по ставот 1 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„Распределбата на станови за сите други функ-
ционери на сојузните органи ја врши комисијата 
од точката 5 на оваа одлука." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Р. п. бр. 85 
26 јуни 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

528. 

Врз основа на членот 84 став 4 од Законот за 
средствата на стопаските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 17/61, 30/62 и 53/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/65), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ШТО МОЖАТ ДА ПРЕСМЕТУВААТ И 
ДА УПЛАТУВААТ АМОРТИЗАЦИЈА ЗА ОТПИ-

ШАНИ ОСНОВИ СРЕДСТВА 

1. Рудниците на јаглен, метали и неметали мо-
жат да пресметуваат и уплатуваат амортизација за 
групите основни средства под реден број 40 — ру-
дарски објекти и реден број 65 — опрема на тие 
рудници (копачки, багери, скрепери, сушарници на 
,лигнит и друго) од Тарифата на нормите на аморти-
зацијата на основните средства на стопанските орга-
низации, која е составен дел од Законот за нормите 
на амортизацијата на основните средства на стопан-
ските организации („Слулѕбен лист на СФРЈ", 
бр. 52/63, 22/64, 52/64 и 20/65), врз основа на наба-
вната вредност на тие средства и кога тие се веќе 
отпишани. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 86 
26 јуни 1965 година 

Белград 
Сојузен извршев совет 

^Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

529. 

Врз основа на членот 194 во врска со чл. 193 и 
272 од Законот за Југословенската народна армија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/64), државниот 
секретар за народна одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 

ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ 
Помош х 

Член 1 
На семејството на воено лице и граѓанско лице 

на служба во Југословенската народна армија, што 
за време на мирновремена состојба во вршење на 
службата или во врска со службата ќе загине или 
умре од добиена повреда, му се доделува еднократ-
на парична -помош во износот определен со Одлу-
ката за износот на еднократната парична помош на 
семејството на воено лице што при вршење на слу-
жбата или во врска со службата ќе загине или умре 
од добиена повреда („Службен лист на Ч2ФРЈ", 
17/65), под условите и на начинот што се определени 
со овој правилник. 

Член 2 , 
Како воени лица, во смисла на овој правилник, 

се подразбираат: 
1) војниците (морнарите) на служење на воени-

от рок; 
2) питомците на воени училишта; 
3) активните подофицери, офицери и воени слу-

жбеници; 
4) лицата од резервен состав додека се наоѓаат 

на воена должност во Југословенската народна ар-
мија; 

5) обврзниците-регрути и воените обврзници за 
време на заминувањето на отслужување на воениот 
рок односно на воена вежба, како и за време на 
враќањето дома по отслужување на воениот рок одт 
носно по отпуштање од воената вежба. 

Како граѓански лица на служба во Југословен-
ската народна армија се подразбираат работниците 
и службениците запослени во Државниот секрета-
ријат за народна одбрана и во воените единици и 
установи. 

Член 3 
Како вршење на службата се подразбира врше-

ње на редовна или вонредна службена работа, како 
и на друга работа ако таа се врши по наредба од 
надлежниот старешина. 

Како вршење должност во врска со службата 
се подразбира: 

1) заминување на службена должност односно 
враќање од службена должност; 

2) заминување во Југословенската народна ар-
мија на служење воениот рок или на воена вежба, 
или кога по друг основ е повикан на служба во Ју-
гословенската народна армија и враќање дома од 
таа служба, како и заминување на војник нат отсу-
ство односно враќање од отсуство. 

Се смета во смисла на овој правилник дека вој-
никот во врска со службата загинал односно умрел 
од добиена повреда и ако загинал односно добил 
повреда во слободно време додека се наоѓал во во-
ена зграда, во круг на касарна, аеродром, логор или 
полигон, на брод или друго пловно средство на Во-

ената морнарица, или на друго место во состав на 
својата единица - установа, каде што бил односно 
каде што според правилата на службата требало да 
биде' под надзор на воен старешина или дежурниот 
орган, како и кога го загубил животот односно ја 
добил повредата без своја кривица во слободно вре-
ме при редовно или вонредно излегување од ка-
сарна. 

Не се смета дека во смисла на ставот 3 од овој 
член војникот во врска со службата загинал односно 
умрел од добиена повреда, ако загинал односно ако 
повредата поради која умрел настанала за вребе 
на самоволно излегување од касарна, самоволно 
оддалечување од единицата односно установата или 
на отсуство. 

' Член 4 
Право на еднократна парична помош имаат члеч 

новите на семејството, и тоа: 
1) брачниот другар - ако со загинатото односно 

умреното лице живеел во брачна заедница до не-
говата смрт; 

2) децата родени во брак, вон брак или посво-
ени — ако не се постари од 18 години, односно од 
26 години ако се наоѓаат на редовно школување, а 
без оглед на годините на животот ако се трајно 
и наполно неспособни за работа а неспособноста 
настанала пред наполнетите 18 односно 26 години; 

3) родителите; 
4) очувот и маштеата; 
5) браќата и сестрите — ако не се постари од 

18 години, односно од 26 години ако се наоѓаат на ре-
довно школување, а без оглед на годините на жи-
вотот ако се трајно и наполно неспособни за ра-
бота а неспособноста настанала пред наполнетите 
18 односно 26 години;^ 

6) дедото и'бабата. 
Право на еднократна парична помош нема бра-

чен другар кој пред смртта на военото лице одно-
сно граѓанското лице на служба во Југословенската 
народна армија неоправдано ја напуштил брачната 
заедница и живеел надвор од таа заедница шест 
месеци или подолго. Фактот дали брачниот другар 
неоправдано ја напуштил брачната заедница го у-
тврдува суд од општа надлежност во вонпроцесна 
постапка. ј 

Како деца се сметаат, во смисла на точката 2 од 
ставот 1 на овој член, ц пасиночињата, внучињата 
и децата без родители земени на издржување, ако 
ги исполнуваат условите во поглед на годините на 
возраста определени во таа точка. 

Родителите, очувот и маштеата, браќата и се-
стрите имаат право на еднократна парична помош, 
ако военото лице односно граѓанското лице нема 
брачен другар ниту деца или а^о брачниот другар 
и децата немаат право на помош? 

Дедото и бабата имцат право на еднократна па-
рична помош, ако военото лице односно граѓанското 
лице на служба во Југословенската народна армија 
нема брачен другар, деца. родители, очув и маштеа, 
браќа и сестри или ако тие лица немаат право на 
помош. 

Член 5 
Еднократната парична помош, определена со 

овој правилник, не влијае врз правата на члено-
вите на семејството што тие ги имаат според про-
писите за социјалното осигурување, според пропи-
сите за мирновремените воени инвалиди и според 
прописите односно правните правила за надоместо-
кот на штета. 

Член 6 ! 

Ако повеќе лица имаат право на еднократна 
парична помош, вкупниот износ на помошта што им 
припаѓа според одлуката од членот 1 на овој пра-
вилник се дели на еднакви делови. 

Поставка за доделување помош 
Член 7 

Решение за доделување еднократна парична по-
мош донесува командантот на полкот односно ста-
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решината од нему рамна или повисока положба на 
кој му е потчинета единицата или установата во ко-
ја загинатото или умреното лице било на служба 
или во која било упатено на служба. 

Решение се донесува најдоцна во рок од еден 
месец од денот на предавањето на уредно барање. 

Член 8 
Старешината од членот 7 став 1 на овој пра-

вилник, по узнавањето дека воено лице или гра-
ѓанско лице на служба во Југословенската народна 
армија загинало или умрело од добиена повреда, 
веднаш ќе поведе постапка за утврдување дали тоа 
лице загинале односно умрело од добиена повреда во 
вршење на службата или во врска со службата. 

Кога старешината од членот 7 став 1 на овој 
правилник ќе утврди дека воено лице односно гра-
ѓанско лице на служба во Југословенската народна 
армија загинало или умрело од добиена повреда во 
вршење на службата или во врска со службата^ ќе 
му издаде веднаш на семејството на таквото лице у-
верение за тој факт. Истовремено писмено ќе го из-
вести семејството под кои услови има право на ед-
нократна парична помош, како и кому и во кој рок 
треба да поднесе барале за доделување на таа 
помош, 

Член 9 
Ако постои сомневање дека смртта не настапила 

под околностите од членот 1 односно членот 3 на 
овој правилник, старешината надлежен за донесу-
вање решение ќе, формира комисија од три члена 
која ќе даде мислење за тоа. 

Член 10 
Пред да донесе решение за доделување едно-

кратна парична помош органот што ја води постап-
ката ги утврдува сите факти од кои "зависи правото 
на еднократна парична помош пропишани во чле-
нот 4 од овој правилник, освен фактите Што му се 
познати. 

Фактите од членот 4 на овој правилник се утвр-
дуваат со исправи, сведоци, изјави на странки, како 
и со сите други доказни средства со кои можат да 
се утврдат тие факти. 

Доказните средства ги прибавува по службена 
должност органот што ја води постапката. 

Член 11 
Членовите на семејството можат да поднесат 

барање за доделување еднократна парична помош 
во рок од една година од денот на загинувањето од-
носно смртта на военото лице или граѓанското лице 
на служба во Југословенската народна армија. 

Член 12 
Против првостепеното решение, освен првосте-

пеното решение на државниот секретар за народна 
одбрана, членовите на семејството на загинатото 
односно умреното лице имаат право на жалба во 
рок од 15 дена од денот на доставувањето на ре-
шението. Жалбата му се предава на органот што 
го донесол решението. 

Преодни и завршни одредби 
Член 13 

Нерасправените и новоподнесените барања за 
доделување еднократна парична помош на члено-
вите на семејството на воени лица што пред 1 ја-
нуари 1965 година го загубиле животот при врше-
ње на службата или во врска со службата, ќе се 
расправата според прописите за доделување на таа 
помош што важеле на денот кога односното лице 
го загубило животот односно ја добило повредата 
од која умрело, 

Случаите настанати од 1 јануари 1965 година 
до денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник ќе се расправат според Правилникот за помо-
шта на фамилиите на воени лица што ќе го загубат 
животот при вршење на службата, а износот на 
еднократната парична помош ќе се определи спо-
ред одлуката од членот 1 на овој правилник. 

Член 14 
Издатоците 5на име еднократна парична помош 

доделена според одредбите на овој правилник па-
ѓаат на товар на претсметката на расходите на 
Државниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за по-
мошта на фамилиите на воени лица што ќе го загу-
бат животот при вршење на службата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 52/60). 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р. в. п. бр. 49 

28 јуни 1965 година 
Белград 

Државен секретар 
за народна одбрана 
генерал на армија, 
Иван ГоШњак, с. р. 

„530. 

Врз основа на членот 41 став 3-од Основниот за-
код за придонесите и даноците на граѓаните („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 32/64), членот 186 став 1 
од Основниот закон за организацијата и финанси-
рањето на социјалното осигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 24/65) и членот 46 став 4 од Основ-
ниот закон за организацијата и финансирањето на 
запослувањето („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), 
во согласност со сојузниот секретар за труд, сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ 

ПА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА 
РАБОТНИЦИТЕ 

I. Основни одредби 
Член 1 

Обврзник на придонесот од личниот доход од 
работен однос, на основните и други придонеси за 
социјално осигурување што се плаќаат од личниот 
доход и на придонесот за запослување е работник 
што ќе оствари личен доход со работа кај државни 
органи, работни и други организации 'и приватни 
работодавци, како и лице чие примање се изедна-
чува со личниот доход од работен однос, ако со за-
кон или прописи донесени врз основа на закон не 
е определено поинаку. 

Исплатителот на личниот доход е должен при-
донесите од личниот доход да ги пресмета и да ги 
запре од личниот доход на одделен работник и да 
ги уплати кај Службата на општественото книго-
водство на начинот пропишан со закон, со прописи 
донесени врз основа на закон и со овој правилник. 

Член 2 -
Како личен доход од кој се пресметува и се 

плаќа придонесот од личниот доход од работен од-
нос (во понатамошниот текст: придонесот од рабо-
тен однос), во смисла на членот 40 од Основниот 
закон за придонесите и даноците на граѓаните и од-
редбите од Одлуката за паричните примања кои се 
сметаат како личен доход од кој се плаќа придонес 
од работен однос и за паричните примања кои прет-
ставуваат надоместок на фактичните трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64), се подраз-
бира секое парично примање на работникот оства-
рено со работа кај државни органи, работни и дру-
ги организации и приватни работодавци и секое 
парично примање што изедначено со личен доход 
од работен однос, без оглед на товар на кои сред-
ства се исплатува личниот доход од работен однос. 
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Како личен доход од кој се пресметуваат и се 
плаќаат основни придонеси за социјално осигурур-
вање се подразбира личниот доход кој, според Од-
луката за личниот доход кој служи за утврдување 
на пензискиот основ и плаќање на придонесот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65) и одредбите 
на членот 76 став 2, членот НО став 2 и членот 174 
став 2 од Основниот закон за организацијата и фи-
нансирањето на социјалното осигурување (во по-
натамошниот текст: Основниот закон), служи за 
утврдување на инвалидскиот и пензискиот основ. 

Како личен доход од кој се пресметува и се 
плаќа придонес за запослување се подразбира лич-
ниот доход од кој, според членот 46 став 2 од Основ-
ниот закон за организацијата и финансирањето на 
запослувањето, се пресметуваат и се плаќаат основ-
ните придонеси за социјално осигурување. 

Како остварен личен доход од работен однос се 
подразбира личниот доход од ст. 1 до 3 на овој 
член, кој на работникот му е исплатен, или е ста-
вен во депозит во негова корист ако од која и да 
било причина не му е извршена исплата во рокот 
во кој таа им е извршена на други работници. 

Член 3 
Како исплатител на личен доход од работен од-

нос, во смисла на членот 1 став 2 од овој правил-
ник, се подразбираат државните органи, работните 
и други организации и приватните работодавци, кои 
исплатуваат лични доходи од работен однос. 

Член 4 
Одредбите од овој правилник во поглед на пре-

сметувањето и уплатувањето на придонесот од лич-
ниот доход се однесуваат на исплатителите на лич-
ни доходи од работен однос и парични примања 
изедначени со лични доходи од работен однос во 
смисла на членот 150 ст. 2 и 3 од Основниот закон 
за придонесите и даноците на граѓаните и членот 
132 точ. 1, 2, 3 и 5 од Основниот закон. 

Одредбите од овој правилник во поглед на пре-
сметувањето и плаќањето на придонесот од личниот 
доход се однесуваат и на примателите на лични до-
ходи од работен однос и парични примања изедна-
чени со лични доходи од работен однос, ако тие се 
должни сами да ги пресметуваат и да ги плаќаат 
придонесите од тие лични доходи (чл. 46 и 49 од 
Основниот закон за придонесите и даноците на гра-
ѓаните и членот 132 точка 4 од Основниот закон). 

Член 5 
Како придонеси од личниот доход, во смисла на 

овој правилник, се подразбираат: 
1) придонесот од работен однос; 
2) основните придонеси за социјално осигуру-

вање; 
3) придонесот за запослување. 
Како придонеси од работен однос се подраз-

бираат: 
1) сојузниот придонес од личниот доход од ра-

ботен однос; 
2) републичкиот придонес од личниот доход од 

работен однос; 
3) општинскиот придонес од личниот доход од 

работен однос. 
Како основни придонеси за социјално осигуру-

вање се подразбираат: 
1) основниот придонес за здравствено осигуру-

вање; 
2) основниот придонес за инвалидско и пензи-

ско осигурување; 
3) придонесот за додаток на деца. 

Член 6 
Покрај придонесите од членот 5 на овој пра-

вилник се пресметуваат и се плаќаат, во смисла на 
Основниот закон, и следните придонеси за соци-
јално осигурување: 

1) додатен придонес за здравствено осигурување 
(чл. 79 до 81 од Основниот закон); 

2) вонреден придонес за здравствено осигуру-
вање (чл, 84 до 87 од Основниот закон); 

3) додатен придонес за инвалидско и пензиско 
осигурување (чл. 110 и 112 до 114 од Основниот 
закон); 

4) посебен придонес за користење здравствена 
заштита во странство (член 134 став 2 од Основниот 
закон); 

5) придонес за социјално осигурување опреде-
лен со републички прописи (член 136 од Основниот 
закон); 

6) придонес за социјално осигурување за случај 
на повреда или болест предизвикана со несреќа при 
работата и за случај на заболување од професио-
нална болест определен со републички прописи (член' 
20 став 1 од Основниот закон за здравственото осигу-
рување - „Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62 и , 
53/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65 и член 
21 од Основниот закон за инвалидското осигурување 
- „Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65); 

7) посебен придонес за додаток на деца (член 
177 ст. 2 и 3 од Основниот закон). 

За одделни категории осигуреници за кои врз 
основа на членот 76 став 3 односно членот 110 став 
2 од Основниот закон се определени придонеси во 
постојан износ, и тие придонеси се плаќаат според 
посебни прописи (член 136 од Основниот закон). 

Член 7 1 -
Од личниот дохрд на одделен работник се пре-

сметуваат и се плаќаат придонесот од работен од-
нос (член 5 став 2), основните придонеси за соци-' 
јално осигурување (член 5 став 3) и други при-
донеси за социјално осигурување што се плаќаат 
од личниот доход ако се пропишани, како и при-
донесот за запослување (член 5 став 1 точка 3). 

Придонесот од работен однос се пресметува по 
збирната стопа која важи на територијата на оп-
штината на која е седиштето на исплатителот на 
личниот доход, односно седиштето на погонот или 
друга работна единица во која е остварен личниот 
доход (член 23 од Основниот закон за придонесите 
и даноците на граѓаните), а се распоредува на од-
делни општествено-политички заедници на кои тој 
придонес им припаѓа според учеството на стопите 
на сојузниот, републичкиот и општинскиот придо-
нес од личниот доход од работен однос во збирната 
стопа на придонесите од работен однос која важи 
на територијата на општината на која е живеали-
штето на работникот. 

II. Утврдување на основицата за пресметување и 
плаќање на придонесите од личниот доход 

Член 8 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донесот од работен однос ја сочинуваат паричните 
примања од членот 2 став 1 на овој правилник. 

Основицата за пресметување и плаќање на ос-
новните придонеси за социјално осигурување ја со-
чинуваат личните доходи од членот 2 став 2 на овој 
правилник. 

Основицата за пресметување и плаќање на при-
донесот за запослување ја сочинуваат личните до-
ходи од членот 2 став 3 на овој правилник. 

Член 9 
Од личниот доход на одделен работник се пре-

сметуваат и се плаќаат придонесите, и тоа: 
1) придонесот од работен однос (член 5 став 1 

точка 1) — со примена на збирната стопа на тој 
придонес добиена со собирање на стопите на со!уз-
ниот, републичкиот и општинскиот придонес од лич-
ниот доход од работен однос; 

2) основните придонеси за социјално осигурува-
ње (член 5 став 1 точка 2) - со примена на збир-
ната стопа на тој придонес добиени со собирање на 
стопите што се пропишани за секој од основните 
придонеси за социјално осигурување; 
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3) придонесот за запослување (член 5 став 1 
точка 3) - со примена на пропишаната стопа на 
тој придонес. 

Член 10 
За работниците запослени кај приватни работо-

давци, придонесот од работен однос, основните при-
донеси за социјално осигурување и придонесот за 
запослување се пресметуваат од износот на личниот 
доход намален за износот на основните придонеси 
за социјално осигурување и на придонесот за за-
послување. Тие придонеси се пресметуваат по сто-
пите добиени со примена на следните формули' 
1) збирната стопа на придонесот од работен однос 

стопите на придонесот од работен однос X 100 

100 — (стопите на основните придонеси за со-
цијално осигурување 4- стопата на придонесот 
за запослување) 

2) збирната стопа на основните придонеси за соци-
јално осигурување 
стопите на основните придонеси за социјално 
осигурување X 100 

100 — (стопите на основните придонеси за со-
цијално осигурување Н- стопата на придонесот 
за запослување) 

3) стопата на придонесот за запослување 
стопата на придонесот за запослување X 100 

100 — (стопите на основните придонеси за со-
цијално осигурување стопата на придонесот 
за запослување). 

Основните придонеси за социјално осигурување 
и придонесот за запослување од ставот 1 на овој 
член приватниот работодавец ги плаќа од своите 
средства (член 78 став 4 од Основниот закон). 

Член 11 
Од личниот доход на југословенски државјани 

запослени кај југословенски претставништва и ор-
ганизации во странство (член 45 од Основниот за-
кон за придонесите и даноците на граѓаните и член 
12 став 3 од Основниот закон за здравственото оси-
гурување), се пресметуваат и се плаќаат придоне-
сите од личниот доход од членот 9 на овој пра-
вилник, и тоа од износот на личниот доход што тие 
југословенски државјани би го имале на соодвет-
ното работно место во Југославија односно на ра-
ботното место на кое биле распоредени пред оде-
њето на работа во странство, пресметан за секоја 
календарска година според движењето на просеч-
ниот личен доход во измината година во работната 
организација кај која тие лица се во работен однос. 

Ако во странска земја во која е запослен југо-
словенски државјанин од личниот доход од ставот 
1 на овој член се плаќа придонес или данок, од тој 
личен доход нема да се пресметува ниту да се пла-
ќа придонес од работен однос (член 45 став 1 од 
Основниот закон за придонесите и даноците на гра-
ѓаните) туку само придонесот за социјално осигу-
рување. 

Член 12 
На разликата помеѓу личниот доход на југосло-

венските државјани од членот 11 став 1 на овој 
правилник, остварен во странство (пресметан спо-
ред единствениот пресметковен курс) и личниот до-
ход кој тие југословенски државјани би го имале 
да се на работа во Југославија, се пресметува и се 
плаќа само посебниот придонес за користење здрав-
ствена заштита во странство, пропишан со Одлу-
ката за височината на посебниот придонес за кори-
стење здравствена заштита во странство („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 51/62). 

Ако на југословенски државјанин запослен во 
странство му е определен личен доход во странска 
валута, т.е. ако од тој износ се запираат и се до-

значуваат во Југославија придонеси од личниот до-
ход што југословенскиот државјанин би ги имал ако 
би бил на работа во Југославија, разликата на лич-
ниот доход на коЈа се плаќа посебниот придонес од 
ставот 1 на овој член е износот добиен помеѓу лич-
ниот доход кој југословенскиот државјанин го при-
ма во странство (пресметан според единствениот 
пресметковен курс) и личниот доход што тој би го 
имал да е на работа во Југославија. 

Ако југословенскиот државјанин запослен во 
странство плаќа придонес или данок па поради тоа 
не плаќа придонес од работен однос во смисла на 
членот 11 став 2 на овој правилник, износот на кој 
се пресметува и се плаќа посебниот придонес за 
користење здравствена заштита во странство е раз-
лика помоѓу нето примањата во странство (пресме-
тан според единствениот пресметковен курс) и нето 
примањата што југословенскиот државјанин би ги 
имал, да е на работа во Југославија. 

Член 13 
Југословенски државјани запослени во стран-

ство кај странски организации или поединци, што 
се осигурени според југословенските прописи за 
социјалното осигурување (член 134 став 1 точка 1 
од Основниот закон) плаќаат основни придонеси за 
социјално осигурување, посебен придонес за кори-
стење здравствена заштита во странство и придонес 
за запослување. 

Лицата од ставот 1 на овој член плаќаат основ-
ни придонеси за социјално осигурување за оние 
гранки на осигурувањето за кои се осигурени во 
смисла на членот 14 став 1 од Основниот закон за 
здравственото осигурување, членот 21 став 2 од Ос-
новниот закон за пензиското осигурување („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 51/64) и членот 18 став 2 од 
Основниот закон за инвалидското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65). Основните 
придонеси за социјално осигурување се пресметуваат 
и се плаќаат по стопите и основиците што ги ут-
врдува собранието на Југословенската заедница на 
социјалното осигурување (точка 15 од Одлуката за 
личниот доход кој служи за утврдување на пензи-
скиот основ и плаќање на придонесот и член 136 
став 4 од Основниот закон). 

Лицата од ставот 1 на овој член го плаќаат при-
донесот за запослување според основицата од чле-
нот 46 став 3 на Законот за организацијата и фи-
нансирањето на запослувањето. 

Член 14 
На разликата помеѓу личниот доход на југосло-

венските државјани од членот 13 став 1 на овој 
правилник (пресметан според единствениот пресмет-
ковен курс) и личниот доход кој служи како осно-
вица за пресметување и плаќање на основните при-
донеси за социјално осигурување и на придонесот 
за запослување според членот 13 ст. 2 и 3 од овој 
правилник, се пресметува и се плаќа само посебен 
придонес за користење здравствена заштита во 
странство. 

Југословенските државјани од членот 13 став 1 
на овој правилник на кои здравственото осигуру-
вање им го обезбедува странски носител на социјално 
осигурување не плаќаат придонес за здравствено 
осигурување ниту посебен придонес за користење 
здравствена заштита во странство. 

Лицата од ставот 2 на овој член плаќаат при-
донес за здравствено осигурување на членовите на 
потесното семејство што престојуваат во Југославија 
(член 14 став 2 од Основниот закон за здравственото 
осигурување), ако со здравственото осигурување кај 
странски носител на социјално осигурување не е 
обезбедена здравствена заштита за тие членови на 
семејството. 

Член 15 
Југословенски државјани запослени во страна 

ство кај организација во чие основање, управување 
или финансир-ање учествуваат југословенски орга-
низации (мешани друштва и сл.), што не се соци-
јално осигурени според прописите на земјата во која 
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се запослени, плаќаат основни придонеси за соци-
јално осигурување, посебен придонес за користење 
здравствена заштита во странство и придонес за 
запослување според основицата од чл. 11 и 12 на 
овој правилник. 

Член 16 
Лицата запослени на тер-иторијата на Југосла-

вија кај дипломатски односно конзуларни претстав-
ништва, кај странски и меѓународни организации 
или кај претставници или службеници на тие прет-
ставништва односно организации, доколку се обврз-
ници на придонесот, сами го пресметуваат и го 
плаќаат придонесот од личниот доход од членот 9 
на овој правилник чл. 46 и 49 од Основниот закон 
за п,ридонесите и даноците на граѓаните, член 134 
став 1 точка 2 од Основниот закон и член 19 став 1 
точка 4 од Основниот закон за здравственото осигу-
рување). 

Член 17 
На наградите на учениците на стручни учи-

лишта со практична обука, на студентите за време 
на практична работа во работни организации и на 
учениците во стопанството, како и на наградите за 
работа на лица за време на рехабилитација, не се 
плаќа придонес од работен однос туку само придо-
несот за социјално осигурување според републич-
ките прописи донесени врз основа на членот 136 од 
Основниот закон. 

Член 18 
Од личните доходи на работниците кои, спо-ред 

републички закон или одлука на општинското со-
брание донесена врз основа на републички закон, се 
ослободени од плаќање на придонесот од работен 
однос (член 17 од Основниот закон за придонесите 
и даноците на граѓаните) не се пресметува и не се 
плаќа придонес од работен однос 

Член 19 
Ако е за плаќање на придонесот од работен од-

нос, на основните придонеси за социјално осигуру-
вање и на придонесот за запослување или само 
на еден од тие придонеси пропишано плаќање на 
поидонесот според постојани основици (член 43 од 
Основниот закон за придонесите и даноците на 
граѓаните и член 186 став 3 од Основниот закон), 
тие̂  придонеси се пресметуваат и се плаќаат со 
примена на стопите од членот 9 на овој правилник 
врз пропишаните постојани основици. 

Ако исплатителот на личниот доход не врши 
исплата на придонесот преку банка, тој е должен 
л.лфдонесот за запослување да го уплати истовре-
мено со придонесот за социјално осигурување. 

Член 20 
Вонредниот придонес за здравствено осигуру-

вање од личниот доход на работниците за кои пла-
ќањето на основните придонеси за социјално оси-

пување и на придонесот за запослување и само 
на еден од тие придонеси е пропишано според посто-
јани основици, се пресметува со примена на про-
пишаната стопа на тој придонес врз постојаните о-
сновици намалени со износот на придонесот од ра-
ботен однос, основните придонеси за социјално оси-
гурување (член 87 од Основниот закон) и на придо-
несот за запослување. 

Вонредниот придонес за здравствено осигуру-
вање од личниот доход на работници за кои плаќа-
њето на основните придонеси за социјално осигу-
рување и на придонесот за запослување или само 
на еден од тие придонеси е пропишано во посто-
јани износи се пресметува со примена на стопата на 
тој придонес врз износот на исплатениот личен 
доход намален со постојаните износи на придоне-
сот од работен однос, основните придонеси за со-
цијално осигурување и на придонесот за запослу-
вање. 

Член 21 
Од личниот доход на работниците што работат 

помалку од една половина на полното работно време 
(член 42 од Основниот закон за работните односи — 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/65) и од личниот 
доход на уживател-ите на старосна пензија од членот 
61 став 1 на Основниот закон за инвалидското оси-
гурување, како и од личниот доход што лицата за-
послени со полно работно време ќе го остварат во 
дополнителна работа (точка 18 од Одлуката за лич-
ниот доход кој служи за утврдување на пензискиот 
основ и плаќање на придонесот) се пресметува и се 
плаќа придонесот од работен однос на начинот од 
членот 9 точка 1 на овој правилник. 

Од личниот доход на работниците кои кај еден 
или повеќе исплатители на личниот доход работат 
вкупно помалку од една половина на полното ра-
ботно време се плаќаат придонесот за здравствено 
осигурување и придонесот за инвалидско осигуру-
вање определени со републички прописи според 
членот 76 став 3 и членот 110 став 2 од Основниот 
закон. 

Од личниот доход на пензионерите кои оства-
риле старосна пензија со полн пензиски стаж од 
40 години (маж) односно 35 години (жена) или со 
соодветен стаж кој се смет^ како полн пензиски 
стаж па по пензионирањето ќе стапат во работен 
однос се плаќа само за придонесот за инвалидско 
осигурување за случај на несреќа при работата опре-
делен со републички прописи според членот 110 став 
2 од Основниот закон. За другите пензионери што се 
наоѓаат во работен однос придонесите за социјално 
осигурување и придонесот за запослување се пре-
сметуваат и се плаќаат на начинот предвиден за 
150 став 3 од Основниот закон за придонесите и да-

Од личниот доход што лицата запослени со 
полно работно време го остварат во дополни-
телна работа (став 1) не се плаќаат придонеси за 
социјално осигурување 

III. Рокови, место и начин на плаќањето на при-
донесите 

Член 22 
Ако исплатителот на личниот доход им испла-

тува на работниците во текот на месецот аконтации 
на личните доходи, на вкупниот износ на тие акон-
тации исплатителот може да пресмета придонеси 
од личниот доход со примена на стопите пресметани 
за примена врз нето примањата на работниците 
(член 32) со тоа што тој е должен во месечната пре-
сметка на личниот доход на секој одделен работник 
да го искаже вкупниот износ на исплатениот ли-
чен доход и износите на придонесите што се пла-
ќаат од лич-ниот доход на одделен работник за ме-
сецот за кој се врши пресметувањето. 

Член 23 
Исплатителот на личен доход што своето финан-

сиско работење го води преку Службата на опште-
ственото книговодство (што кај Службата на опште-
ственото книговодство има жиро-сметка или текушта 
сметка или своето финансиско работење го врши 
по сметковна книшка), е должен пресметаните при-
донеси од личниот доход да ги уплати истиот ден 
кога кај Службата на општественото книговодство 
подига средства за исплата на личните доходи и 
аконтации на личните доходи (член 150 став 2 од 
Основниот закон за придонесите и даноците на гра-
ѓаните и член 139 став 2 точка 1 од Основниот 
закон). 

Исплатителот на личен доход кој своето фи-
нансиско р-аботење не го води преку Службата на 
општественото книговодство, е должен пресметаниот 
износ на придонесот од работен однос да го уплати 
во смисла на ставот 1 од овој член во рок од 7 
дена од денот на исплатата на личните доходи (член 
150 став 3 од Основниот закон за придонесите и да-
ноците на граѓаните), а пресмет-аниот износ на ос-
новните придонеси за социјално осигурување — на 
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начинот и во роковите определени во членот 139 
став 2 точ. 2 и 3 од Основниот закон. 

Член 24 
Ако примател иге на лични доходи од работен 

однос се должни сами да ги пресметуваат и да ги 
уплатуваат придонесите од личните доходи, тие ќе 
го уплатуваат придонесот од работен однос во рок 
од 7 дена од денот на приемот на личниот доход 
(член 49 од Основниот закон за придонесите и да-
ноците на граѓаните) а придонесите за социјално 
осигурување и придонесот за запослување — првиот 
ден во месецот (член 139 став 2 точка 3 од Основ-
ниот закон), и тоа придонесот од работен однос ка ј 
Службата на општественото книговодство во општи-
ната на чија територија е живеалиштето на при-
мателот на личниот доход, а придонесот за соци-
јално осигурување и придонесот за запослување кај 
Службата на општественото книговодство на под-
рачјето на комуналната заедница на социјалното 
осигурување на кое е седиштето на исплатителот 
на личниот доход. 

Член 25 
Придонесот од работен однос и припаѓа на оп-

штествено-политичката заедница на чија територија 
е живеалиштето на работникот од чиј личен доход 
се плаќа тој придонес (член 23 од Основниот закон 
за придонесите и даноците на граѓаните). 

Како живеалишта од ставот 1 на овој член се 
смета место кое како такво се подразбира според 
одредбите на членот 23 ст. 2 и 3 од Основниот закон 
за придонесите и даноците на граѓаните. 

Придонесот од работен однос, пресметан по збир-
ната стопа од членот 9 точка 1 на овој правилник, 
исплатителот на личниот доход го уплатува кај 
Службата на општественото книговодство која се 
наоѓа на онаа територија на општината на која е 
неговото седиште. На грбот од уплатницата или на 
посеба,н прилог исплатителот на личниот доход ќе 
ги наведе општините на чии територии се наоѓаат 
живеалиштата на работниците и износите на придо-
несот од работен однос пресметани од личните до-
ходи на тие работници. 

Службата на општественото книговодство од 
ставот 3 на овој член ги дозначува уплатените из-
носи на придонесот од работен однос на збирната 
сметка на тој придонес кај Службата на опште-
ственото книговодство во општината назначена на 
грбот на уплатеницата, и тоа во роковите предви-
дени во точката 37 од Наредбата за уплатата на 
приходите на општествено-политичките заедници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64). 

Службата на општественото книговодоство на 
територијата на општината на која е живеалиш-
тето на работникот, ги распоредува уплатените из-
носи на придонесот од работен однос на сметките 
на одделни општествено-политички заедници на 
кои им припаѓа тој придонес, на начинот предви-
ден во членот 7 став 2 на овој правилник и во ро-
ковите предвидени во точката 37 од Наредбата за 
уплатата на приходите на општествено-политички-
те заедници. % 

Член 26 
Од личните доходи исплатени на југословен-

ски државјани запослени во странство (член 11) 
се уплатуваат придонесите од работен однос кај Слу-
жбата на општественото книговодство во општи-
ната на чија територија се наоѓало живеалиштето 
на југословенскиот државјанин пред неговото за-
минување на работа во странство (член 51 од Ос-
новниот закон за придонесите и даноците на гра-
ѓаните). 

Член 27 
1 Придонесите за социјално осигурување Се упла-

туваат каЈ Службата на општественото книговод-
ство на подрачјето на комуналната заедница на 
социјалното осигурување на кое се врши дејноста 
од која произлегува обврската за плаќање на тие 
придонеси, и тоа на збирната сметка на придоне-
сите за социјално осигурување на таа комунална 

заедница. Ако исплатителот на личниот доход таа 
дејност ја врши надвор од подрачјето на заедница-
та на кое го има своето седиште, тој за работни-
ците што ги упатува да ги вршат тие работи и по-
натаму ги уплатува придонесите на збирната смет-
ка на придонесите на онаа комунална заедница на 
социјалното осигурување кај која тие работници 
се веќе осигурени (член 138 од Основниот закон). 

При уплатувањето на придонесите за социјал-
но осигурување, исплатителите на личниот доход 
имаат право да го задржат делот од придонесот за 
здравствено осигурување што комуналните заедни-
ци на социјалното осигурување им го отстапуваат 
на име надоместок на трошоците околу извршува-
њето на определените обврски според чл. 98 до 103 
на Основниот закон. 

Член 28 
Придонесот за запослување се уплатува каЈ 

Службата на општественото книговодство заедно со 
придонесите за социјално осигурување на начинот 
и под условите што се предвидени во членот 27 
став 1 и членот 31 на овој правилник. 

Член 29 
Од личниот доход на воените осигуреници (ак-

тивни подофицери, офицери и воени службеници) 
основниот придонес за инвалидско и пензиско 
осигурување и придонесот за запослување се уп-
латуваат во корист на фондовите на социјалното 
осигурување односно во корист на општинскиот за-
вод за запослување. 

Придонесите за здравствено осигурување од 
личниот доход на воените осигуреници се уплату-
ваат на посебна сметка на Државниот секретари-
јат за народна одбрана, според посебните прописи 
што ги донесува тој Секретаријат во смисла на 
членот 98 од Основниот закон. Придонесот за до-
даток на деца, пресметан за воени осигуреници, се 
уплатува на посебна сметка на Државниот секре-
таријат за народна одбрана во смисла на членот 
Ш став 1 од Основниот закон. 

Член 30 
Придонесите за социјално осигурување и при-

донесот за запослување југослованските државја-
ни од членот 13 став 1 и членот 15 на овој правил-
ник ги плаќаат во корист на комуналната заедница 
на социјалното осигурување и општинскиот завод за 
запослување во онаа валута во која се примаат 
личните доходи, и тоа преку најблискиот кореспон-
дент на Народната банка на Југославија во одно-
сната земја, или на начин што ќе го определи 
Народната банка на Југославија ако во односната 
земја не постои кореспондент на домашните банки. 

Придонесот од личниот доход на југословенски 
државјани запослени во домаќинства на југосло-
венски државјани во странство, го пресметува и го 
уплатува исплатителот на личниот доход во онаа 
валута во која тој го прима личниот доход, и тоа 
на начинот пропишан во ставот 1 на овој член. 

Ако на југословенските државјани од членот 
13 став 1 на овој правилник што личните доходи 
во странство ги примаат во странска валута им се 
исплатуваат, врз основа на договорот склучен по-
меѓу домашната организација и странската земја' 
односно организација, определени износи во ди-
нари, посебниот придонес за користење здравстве-
на заштита во странство тие лице го плаќаат во 
валутата во која ги примаат личните доходи во 
странство а другите придонеси за социјално оси-
гурување и придонесот за запослување — во ди-
нари. 

Ако на југословенските државјани од членот 
13 став 1 на овој - правилник здравственото осигуру-
вање им го обезбедува странски носител на оси-
гурување, а се должни за членовите на потесното 
семејство што престојуваат во Југославија да пла-
ќаат посебен придонес за здравствено осигурува-
ње, можат тој придонес да го плаќаат во динари. 
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Член 31 
Исплатителот на личниот доход при уплатува-

њето на придонесите за социјално осигурување и 
на придонесот за запослување е должен на грбот 
од уплатницата да ги искаже износите на одделни 
придонеси 'според следната спецификација: 
1) основен придонес за со-

цијално осигурување 
помалку отстапениот дел 
на придонесот за здрав-
ствено осигурување, и тоа: 
а) за надоместок на лич-

ниот доход 
С) за трошоците на здрав-

ствената заштита 
2) додатен придонес за здрав-

ствено осигурување 
3) додатен придонес за ин-

валидско и пензиско оси-
гурување 

4) придонес за социјално 
осигурување за ученици-
те во стопанството 

5) придонес за запослува-
ње на работниците: на 
Општинскиот завод за 
запослување 
(назив на заводот) „(место) 

Вкупно уплатено Дин. 
Забелешка: Личните до-

ходи од кои 
се пресмета-
ни придоне-
сите под 1 
до 3 изнесу-
ваат вкупно 

Дин. 
Исплатителот на личниот доход е должен при-

донесите за социјално осигурување - што не се на-
ведени во спецификацијата од ставот 1 на овој 
член да ги уплатува со посебна уплатница. 

Заедницата на социјалното осигурување кај 
која придонесот за запослување е уплатен со една 
уплатница заедно со придонесите за социјално оси-
гурување, ќе го распореди пресметаниот и уплатен 
придонес за запослување назначен на грбот од 
уплатницата во корист на односниот општински 
завод за запослување. 

IV. Преодни и завршни одредби 

Член 32 
Исплатителите кои, по исклучок, до премину-

вањето на утврдување на личните доходи по си-
стемот на доход, личните доходи ги пресметуваат 
и ги исплатуваат во нето износи можат придонесот 
ед ,работен однос, основните придонеси за социјал-
но осигурување и придонесот за запослување да ги 
пресметуваат и да ги плаќаат по стопите пресме-
тани за примена врз нето примањата, со примена 
на кои се добиваат износите на придонесите што 
би се добиле со примена на стопите врз износот на 
личниот доход 

Член 33 
До определувањето на новите стопи на придо-

несот за запослување според прописите за запослу-
вање работници, тој придонес ќе се уплатува по 
стопа од 0,5% во смисла на членот 1 став 2 од Зако-
нот за привремено продолжување на важењето на 
стопите на придонесот за социјално осигурување 
определени за 1964 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/65). 

Чл,ен 34 
Придонесот од работен однос и придонесите за 

социјално осигурување, придонесот за додаток на 

деца и придонесот за запослување, се пресмету-
ваат и се плаќаат по стопите кои важат на денот 
на исплатата на личниот доход. . 

Член 35 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за на-
чинот на пресметување и плаќање на придонесите 
од личниот доход на работниците („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 11/65). 

Член 36 
Пресметувањето и плаќањето на придонесите 

од личниот доход на работниците според одредбите 
на овој правилник ќе се врши од 1 јули 1965 го-
дина. 

Член 37 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето-во^Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 7191/1 

25 јуни 1965 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Киро Глигоров, с. р. 

531. 

Врз основа на членот 44 став 1 и членот 46 од 
Основниот закон за административните такси („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 14/65), сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ АДМИНИСТРА-
ТИВНИ ТАКСИ И ЗА ЕМИТИРАЊЕ И УПОТРЕБА 

НА ТАКСЕНИ МАЃКИ 
Член 1 

За списи и дејствија кај органи во Југославија 
административните такси (во понатамошниот текст: 
таксите) се плаќаат во таксени марки, а за списи 
и дејствија кај дипломатски и конзуларни претстав-
ништва на Југославија во странство — во конзу-
ларни таксени марки. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 на овој 
член, таксите се плаќаат во готово: 

1) ако таксата за некој спис или дејствие кај 
орган во Југославија изнесува повеќе од 20.000 ди-
нари; 

2) ако таксата за некој спис или дејствие кај 
дипломатско или конзуларно претставништво на Ју-
гославија во странство изнесува повеќе од 30.000 
динари; 

3) ако е плаќањето на такса во готово пропи-
шано со Основниот закон за административните та-
кси, односно со неговата таксена тарифа, без оглед 
на износот на таксата (тар. бр. 28, 47, 63, 64 и др.); 

4) таксите што ги плаќаат таксени обврзници 
со седиште, живеалиште или престојувалиште во 
Југославија за работа на дипломатски и конзулар-
ни претставништва на Југославија во странство. 
Овие такси се плаќаат во динари, а се уплатуваат на 
определена сметка на приходи од конзуларни такси 
кај банките во Југославија; 

5) таксите што ги плаќаат таксени обврзници од 
странство за работа на органи во Југославија. Овие 
такси се плаќаат во странска валута по важечкиот 
курс. 

Таксен обврзник што платил такса во готово 
прилага кон односниот спис еден примерок од по-
тврдата за платената такса, како доказ дека платил 
такса за тој спис. 

Член 2 
Таксата се плаќа однапред, во моментот на на-

станувањето на таксената обврска за одделни спи-
си и дејствија, и тоа: 

Дин. 

Дин; 
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1) за поднесоци — во време кога се предаваат 
или се изјавуваат во записник; 

2) за решенија, одобренија, уверенија и доуги 
исправи — во време на поднесувањето на барање 
за нивно издавање; 

3) за управни дејствија — во време на поднесу-
вањето на барање за извршување на тие дејствија. 

Член 3 
Таксата се плаќа наназад по настанувањето на 

таксената обврска според членот 2 на овој пра-
вилник: 

1) за списи и дејствија за кои е плаќањето на 
такса наназад пропишано со Основниот закон за ад-
министративните такси, односно со неговата так-
сена тарифа, како и кога износот на таксата не мо-
же да биде однапред познат (тар. бр. 47, 49, 65 и др.); 

2) за решенија што подлежат на такса пого-
лема од 10.000 динари. 

Таксите според точката 1 на ставот 1 од овој 
член се плаќаат во роковите што се пропишани со 
таксената тарифа, а ако не е пропишано време за 
плаќање — во рок од 15 дена по настанувањето на 
услови што овозможуваат утврдување на вкупниот 
износ на таксата. 

Таксите според точката 2 на ставот 1 на овој 
член се плаќаат пред да и се врачи односното ре-
шение на странката. 

Член 4 
Таксените марки се лепат: 
1) за поднесок — на самиот поднесок; 
2) за решение, одобрение, уверение или друга 

исправа: 
а) кај органи во Југославија — на поднесокот 

со кој странката барала издавање на односната ис-
права; 

б) кај дипломатски и конзуларни претставни-
штва на Југославија во странство — на исправата 
која се издава по барање на странката (решение, 
уверение, патна исправа и др.); 

3) за, службени дејствија: 
а) кај органи во Југославија. — на поднесокот 

со кој е барано извршување на службено дејствие; 
б) кај дипломатски и конзуларни претставни-

штва на Југославија во странство — на актот со кој 
се констатира извршување на службено дејствие 
(препис, превод, заверка и сл.). 

Член 5 
Поништување на таксени марки што се лепат 

на поднесок врши органот надлежен за прием на 
поднесокот, а во другите случаи — органот што го 
донесува или и го врачува на странката решението 
или друга исправа, односно кој го врши дејствието 
за кое се плаќа таксата. 

Поништувањето на таксени марки се врши со 
печат на органот од ставот 1 на овој член, а ако е, 
можно и со зумба со зборот: „поништено". ^ 

Член 6 
Решението за емитирање и пуштање во оптек на 

таксени марки го извршува Народната банка на Ју-
гославија или друга организација на која таа ра-
бота врз основа на спогодба ќе и биде доверена. 

На Народната банка на Југославија или на дру-
га организација и припаѓа право на провизија за 
покривање на трошоците во врска со работите спо-
ред ставот 1 на овој член и со вршењето на дистри-
буција на таксените марки. 

Член 7 
Овластените малопродавачи на таксени марки 

можат да купуваат таксени марки само кај благај-
ни што вршат дистрибуција на тие марки. 

Член 8 
Лица што од која и да е причина не употребат 

таксени марки што се во оптек, можат да ги заме-

нат за готови пари само кај благајни што вршат 
дистрибуција на таксени марки. 

При замена на таксени марки според ставот 1 
на овој член, како и при враќање на такса што би-
ла платена во таксени марки, се исплатува вред-
носта на марките во готови пари, по одбивање на 
малопродавачката провизија. 

Член 9 
Овластените малопродавачи на таксени марки, 

организации и лица можат таксените марки од те-
кушта емисија што кај нив случајно ќе се оштетат 
да ги заменат за нови, кај благајните споменати во 
членот 7 на овој правилник. 

Нема да се врши замена на оние таксени марки 
што биле залепени на некој спис или се така оште-
тени што да не може да се утврди дали се употре-
бени или случајно оштетени. 

Член 10 
Таксените марки од поранешна емисија преста-

нуваат да важат со денот што е определен со ре-
шение на надлежниот орган. 

Овластените малопродавачи на таксени марки 
и други организации и лица што имаат исправни 
таксени марки од поранешна емисија можат да ги 
заменат во рок од 60 дена по денот до^кој е дозво-
лена нивна употреба во смисла на ставот 1 од овој 
член. 

Замена на таксени марки од поранешна емисија 
се врши за таксени марки од нова емисија кај бла-
гајните споменати во членот 7 на овој правилник. 

Член И 
Уништување на таксени марки од поранешна 

емисија (член 10 став 1) и на оштетени таксени мар-
ки од текушта емисија што поради оштетување се 
заменети (член 9 став 1) врши комисија на Народ-
ната банка на Југославија односно организациите 
од членот 6 став 1 на овој правилник. 

' Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат: Правилникот за из-
вршување на Законот за административните такси 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/60 и 24/61) и Ре-
шението за начинот на продажба на таксени и да-
ночни вредносници („Службен лист на ФНРЈ", бр, 
48/51). 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 4-6826/1 

23 јуни 1965 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Киро Глигоров, с. р, 

532. 

Врз основа на членот 14 од Законот ^а при-
донесот за станбена изградба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 9/61, 52/61 и 53/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63 и 8/65), сојузниот секретар за фи-
нансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДО-

НЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
^ Во Правилникот за примена на Законот за при-

донесеот за станбена изградба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/61, 10/62 и 16/62) во членот 2 став 1 
зборовите: „придонесот за буџетите од личниот ДО-
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ход" се заменуваат со зборовите: „придонесот од 
личниот доход од работен однос". 

Ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„Како личен доход, во смисла на овој правилник, 

се подразбираат сите парични примања од кои се 
пресметува и се плаќа придонес од личниот доход 
од работен однос според одредбите на Основниот 
закон за придонесите и даноците на граѓаните 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64 и Правилникот 
за начинот на пресметување и плаќање на придоне-
сите од личниот доход на работниците („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 30/65). 

АКО придонесот од личниот доход од работен 
однос се пресметува и се плаќа според паушални 
основици, иако основица за пресметување и плаќање 
на придонесот за станбена изградба служат тие 
паушална основици." 

Во ставот 4 зборовите: „редовните придонеси" се 
заменуваат со зборот: „придонесите". 

Член 2 
Во членот 5 зборовите: „редовните придонеси" 

се заменуваат со зборот: „придонесите", зборовите: 
„односно минималните" се бришат, а зборовите: 
„Правилникот за пресметување и плаќање на при-
донесите од личниот доход од работен однос" се за-
менуваат со зборовите: „Правилникот за начинот на 
пресметување и плаќање на придонесите од личниот 
доход на работниците". 

Член 3 
Во членот 6 ставот 2 се брише. 
Досегашните ст. 3 до 5 стануваат ст. 2 др 4. 
Новиот став 4 се менува и гласи: 
„Придонесот за станбена изградба се уплатува 

во роковите и на начинот на кој се уплатува при-
донесот од личниот доход од работен однос според 
одредбите на чл. 23 до 26 од Правилникот за начи-
нот на пресметување и плаќање на придонесите од 
личниот доход на работниците." 

Член 4 
Во членот 7а зборовите: „онаа општина на чие 

подрачје се наоѓа седиштето на исплатителот на 
личните доходи во земјата" се заменуваат со збо-
ровите: „онаа општина на чија територија се наоѓало 
живеалиштето на југословенски државјанин пред 
неговото заминување на работа во странство". 

Член 5 
Во членот 8 зборот: „банката" се заменува со 

зборовите: „Службата на општественото книговод-
ство". 

Член 6 
Во члекпот 11 зборовите: „Правилникот за пре-

сметување и плаќање на придонесите од личниот 
доход од работен однос" се заменуваат со зборовите: 
„Правилникот за начинот на пресметување и пла-
ќање на придонесите од личниот доход на работ-
ниците". 

Член 7 
Во членот На став 1 зборовите: „народната ре-

публика" се заменуват со зборот: „републиката", а 
зборовите: „во 1962 година" — со зборовите: „во 
1965 година". 

Во ставот 2 зборовите: „народната република" 
се заменуваат со зборот: „републиката". 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
,,Исплатителот на личниот доход е должен на 

грбот на уплатницата да ги наведе општините од 
ст 1 и 2 на овој член и износите на придонесот за 
станбена изградба што им припаѓаат на фондовите 
за станбена изградба на тие општини. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1 — 3 — 7980/1 
1 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии 
Киро Глигоров, с. р. 

533. 

Врз основа на членот 13 став 2 од Основниот 
закон за изградбата на инвестиционите објекти 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/61 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/65), во согласност со сојузниот 
секретар за индустрија и трговија, сојузниот секре-
тар за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСНОВНИТЕ 
ПОДАТОЦИ ОД ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА 
ШТО ИНВЕСТИТОРИТЕ ОД ОБЛАСТА НА МЕ-
ЛИОРАЦИЈАТА НА ЗЕМЈИШТА, РЕГУЛАЦИ-
ЈАТА НА РЕКИ, ЗАШТИТАТА ОД ПОПЛАВИ И 
ИЗГРАДБАТА НА РИБНИЦИ СЕ ДОЛЖНИ ДА 
МУ ГИ ДОСТАВУВААТ НА ОРГАНОТ НА УПРА-

ВАТА НА ОКОЛИСКИОТ НАРОДЕН ОДБОР 
1. Во Наредбата за основните податоци од 

инвестиционата програма што инвеститорите од 
областа на мелиорацијата на земјишта, регулаци-
јата на реки, заштитата од поплави и изградбата 
на рибници се должни да му ги доставуваат на 
органот на управата на околискиот народен одбор 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62) во називот 
на наредбата зборовите: „органот на управата на 
околискиот народен одбор" се заменуваат со збо-
ровите: „општинскиот орган на управата". 

2. Во точката I во уводната реченица зборовите: 
„органот на управата на околискиот народен одбор" 
се заменуваат со зборовите: „општинскиот орган 
на управата", а по зборовите: „за работите на земјо-
делството" запирката и зборовите: „а каде не посто-
јат околии — на органот на управата на општин-
скиот народен одбор надлежен за работите на 
земјоделството" се бришат. 

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

6 бр. 351-4/1 
5 јуни 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, с. р. 

534. 

Врз основа на членот 13 став 2 од Основниот 
закон за изградбата на инвестиционите објекти 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/61 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/65), во согласност со соју-
зниот секретар за индустрија и трговија, сојузниот 
секретар за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСНОВНИТЕ 
ПОДАТОЦИ ОД ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА 
ШТО СЕ ДОЛЖНИ ИНВЕСТИТОРИТЕ ОД ОБ-
ЛАСТА НА УРЕДУВАЊЕТО НА ПОРОИТЕ И 
ЗАШТИТАТА НА ЗЕМЈИШТАТА ОД ЕРОЗИЈА 
ДА МУ ГИ ДОСТАВУВААТ НА ОРГАНОТ НА 
УПРАВАТА НА ОКОЛИСКИОТ НАРОДЕН ОДБОР 

1. Во Наредбата за основните податоци од 
инвестиционата програма што се должни инвес-
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титорите од областа на уредувањето на пороите 
и заштитата на земјиштата од ерозија да му ги 
доставуваат на органот на управата на околискиот 
народен одбор („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/62) во називот на наредбата зборовите: „органот 
на управата на околискиот народен одбор" се за-
менуваат со зборовите: „општинскиот орган на 
управата". 

2. Во точката I во уводната реченица зборо-
вите: „органот на управата на околискиот народен 
одбор" се заменуваат со зборовите: „општинскиот 
орган на управата", а по зборовите: „и заштитата 
на земјишта од ерозија" запирката и зборовите: 
„а каде не постојат околии — на органот на упра-
вата на општинскиот народен одбор надлежен за 
работите на уредувањето на пороите и заштитата 
на земјиштата од ерозија" се бришат. 

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

6 бр. 351-4/2 
14 јуни 1965 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Јоже Инголич, с. р. 

535. 

Врз основа на членот 36 став 3 од Законот за 
стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/65), сојузниот секретар за правосудство про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПАРИЧНИ КАЗНИ 

И ЗАШТИТНИ МЕРКИ ИЗРЕЧЕНИ ЗА 
СТОПАНСКИ ПРЕСТАПИ 

1. Евиденцијата за парични казни и заштитни 
мерки изречени за стопански престапи (во поната-
мошниот текст: евиденција) се води за сите правни 
и одговорни лица што со правносилни пресуди на 
стопански судови се осудени за стопански престапи. 

2. Евиденцијата ја води окружниот стопански 
суд, и тоа: 

а) ако пресудата во прв степен ја изрекол окру-
жен стопански суд — тој суд; 

б) ако пресудата во прв степен ја изрекол виши 
с.опански суд — окружниот стопански суд на чие 
подрачје е седиштето на осуденото правно лице; 

в) ако пресудата во прв степен му ја изрекол 
виши стопански суд само на одговорното лице — 
окружниот стопански суд на чие подрачје е седи-
штето на правното лице кај кого одговорното лице 
било запослено. 

По исклучок од одредбата под а) на ставот 1 од 
оваа точка, ако пресудата во прв степен ја изре-
кол окружен стопански суд надвор од подрачјето 
на кое е седиштето на правното лице (член 55 став 
2 од Законот за стопанските престапи), евиденци-
јата ја води окружниот стопански суд на чие под-
рачје е седиштето на правното лице. 

3. Евиденцијата се води по системот на карто-
тека. За секое осудено правно или одговорно лице 
се води посебен картон. Ако со иста пресуда се осу-
дени повеќе одговорни лица во правното лице, за 
секое одговорно лице се води посебен картон. 

За осудено правно лице картонот ги содржи сле-
дните податоци: 

1) назив (фирма) на правното лице, вид на деј-
носта и седиште; 

2) стопански суд што ја изрекол пресудата во 
прв степен и стопански суд што ја изрекол пресу-
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дата во втор степен (број и датум на пресудата), 
како и датум на правносилноста на пресудата; 

3) стопански престап за кој е изречена осудата 
(член и назив на законот односно уредбата); 

4) износ на паричната казна и одлука за услов-
на осуда; 

5) изречена заштитна мерка; 
6) забелешки. 
За осудено одговорно лице картонот ги содржи 

следните податоци: 
1) презиме и име, име на таткото и моминско 

презиме и име на мајката; 
2) ден, месец и година на раѓањето; 
3) место на раѓањето и република; 
4) државјанство; 
5) живеалиште (со точна адреса); 
6) работно место (должност што ја врши во 

правното лице); 
7) стопански суд што ја изрекол пресудата во 

прв степен и стопански суд што ја изрекол пресу-
дата во втор степен (број и датум на пресудата), 
како и датум на правносилноста на пресудата; 

8) стопански престап за кој е изречена осудата 
(член и назив на законот односно уредбата); 

9) износ на паричната казна и одлука за у-
словна осуда; 

10) изречена заштитна мерка; 
11) забелешки. 
Ако е со иста пресуда правното или одговор-

ното лице осудено за повеќе стопански престапи со 
примена на различни прописи, во картонот се вне-
сува членот и називот на секој пропис. 

4. Запишувањата во евиденцијата се вршат врз 
основа на податоците од пресудата и другите пода-
тоци што се наоѓаат во списите. 

Во рубриката „Забелешки" се запишуваат из-
мените на правносилната пресуда (по повод барање 
за заштита на законитоста или повторување на по-
стапката) и други промени на податоци запишани 
во картонот, како и одлуки за бришење на осудата, 
за бришење на условната осуда или за престанок 
на заштитната мерка забрана на вршење опреде-
лена должност односно на правната последица на 
осудата. 

Запишувањето во картоните се врши со рака 
или пишувачка машина. Запишувањата мораат да 
бидат јасни и уредни, а прецртаните места мораат 
да останат читки. Ако запишувањето се врши со 
рака, називот на правното лице и презимето и име-
то на одговорното лице се запишуваат со печатни 
букви. 

Картоните се слагаат по азбучен односно абе-
цеден ред — со ознака на десниот горен агол на 
почетната буква од називот на правното лице од-
носно од презимето на одговорното лице. 

5. Ако стопанскиот суд што ја изрекол пресу-
дата во прв степен не е надлежен за водење еви-
денција, тој на надлежниот окружен стопански суд 
ќе му достави податоци за правносилната пресуда 
кои се внесуваат во картонот, а ќе го извести и за 
дополнителна промена на податоците (точка 4 
став 2). 

Стопанскиот суд што ја изрекол пресудата во 
прв степен е должен извештајот од ставот 1 на оваа 
точка да го достави во рок од 15 дена од денот на 
правносилноста на својата пресуда или друга од-
лука, а ако за работата по повод правен лек ре-
шавал виши суд — од денот на приемот на одлу-
ката на тој суд. 

Извештаите врз основа на кои се врши запи-
шување во картоните се заведуваат во уписникот 
„К" и се чуваат одвоено. 
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в. Податоци од евиденцијата можат да се дадат 
само ако за тоа постојат оправдани причини (член 
39 од Законот за стопанските престапи). Треба да 
се смета дека постојат оправдани причини ако по-
датоци бара суд, јавно обвинителство или орган на 
инспекцијата, по повод постапка за нов стопански 
престап кој се води против лице чија осуда е 
евидентирана. Во другите случаи оправданоста на 
причините ја цени претседателот на окружниот сто-
пански суд што ја води евиденцијата или судијата 
што тој ќе го определи. 

Податоци за бришена осуда можат да му се да-
дат само на суд, јавно обвинителство или на органи 
на инспекцијата, во врска со постапка што се води 
против лице чија поранешна осуда е бришена. 

7. Ако податоци од евиденцијата бара лице што 
тие податоци ќе ги користи за лична употреба, овие 
податоци се даваат во форма на уверение. 

За издавање уверенија е надлежен окружниот 
стопански суд што ја води евиденцијата. 

Во уверението што се издава врз основа на еви-
денција не смее да се споменува бришена осуда. 

8. Евиденцијата според ова упатство се води за 
сите пресуди што станале правносилни по денот на 
влегувањето во сила на Законот за измени и до-
полненија на Законот за стопанските престапи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65). 

9. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 332/2 
23 јуни 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 
за правосудство, 

Милорад Зориќ, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А . 

Врз основа на членот 54 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ ЗА ПРАШАЊА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ 

За помошник претседател на Советот за пра-
шања на иселениците се назначува Бранко Павиќ, 
досегашен секретар на тој Совет. 

Б. бр. 144 
18 јуни 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
! Џетар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 54 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛ-

ТУРА 

За помошник претседател на Сојузната коми-
сијата за физичка култура се назначува Маријан 

Фландер, досегашен секретар па таа Комисија. 

Б. бр. 145 
18 јуни 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен девет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 32 од Основниот закон за 
јавното правобранителство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СОЈУЗНИОТ 

ЈАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
За заменик на Сојузниот јавен правобранител 

се назначува Енвер Крзиќ, досегашен правен совет-
ник на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи. 

Б. бр. 147 
26 јуни 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 54 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА КОМИСИЈАТА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО 

СТРАНСТВО 
За помошник претседател на Комисијата за 

културни врски со странство се назначува Душан 
Војновиќ, досегашен помошник секретар на таа Ко-
мисија. 

Б. бр. 148 
26 јуни 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 54 од Законот за сојуз-
ната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА 
КУЛТУРА 

1. За претседател и членови на Сојузната ко-
мисија за физичка култура се назначуваат: 

за претседател: 
1) Селмо Хашимбеговиќ, пратеник на Сојузниот 

собор на Сојузната скупштина; 
за членови: 
2) Милан Ерцеган, генерален секретар на Југо-

словенскиот сојуз на организациите за физичка 
култура; 
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3) Маријан Фландер, помошник претседател на 
Сојузната комисија за физичка култура; 

4) Милена Гардашевиќ, член на Централниот со-
вет на Сојузот на синдикатите на Југославија; 

5) Никола Георгиевски, заменик сојузен секре-
тар за здравство и социјална политика; 

6) Владо Ивковиќ, началник на Управата за 
персонални работи на Сојузниот извршен совет; 

7) Родољуб Јемуовиќ, потсекретар во Сојузниот 
секретаријат за образование и култура; 

8) Мавијан Ланц, директор на Високата школа 
за физичко воспитување во Загреб; 

9) Ѓуро Лончаревиќ, генерал-потполковник на 
Југословенската народна армија; 

10) Бранко Полич, директор на Југословенскиот 
завод за физичка култура; 

11) Павле Шавли, член на Претседателството на 
Централниот комитет на Сојузот на младината на 
Југославија; 

12) Тима Врбашки, член на Претседателството 
на Постојаната конференција на градовите. 

2. Претседателите на комисиите за физичка кул-
тура на републичките извршни совети се членови 
на Сојузната комисија за физичка култура по по-
ложбата. 

3. Досегашните членови на Сојузната комисија 
за физичка култура што не се назначени со ова ре-
шение се разрешуваат од своите функции во Ко-
мисијата. 

Б. бр. 146 
18 јуни 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 51 од Законот за сојузните 
органи на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/65), Сојузниот извршен совет доносува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ 

КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ 

1. За членови на Сојузниот комитет за туризам 
се назначуваат: 

1) Ристо Веј ал ски, потпретседател на Сојузната 
стопанска комора; 

2) Владимир Цериќ, заменик сојузен секретар 
за финансии; 

3) Љубомир Дрндиќ, ПОМОШНИК претседател на 
Сојузниот комитет за туризам; 

4) Карло Форте, помошник секретар во Сојуз-
ниот секретаријат за внатрешни работи; 

5) Јосип Гарван, помошник секретар во Сојуз-
ниот секретаријат за индустрија и трговија; 

6) Воин Гузина, помошник државен секретар во 
Државниот секретаријат за надворешни работи; 

7) Радомир Коматина, генерален директор на 
Службата на општественото книговодство; 

8) Душан Мариќ, генерален секретар на Тури-
стичкиот сојуз на Југославија; 

9) Милијан Неоричиќ, сојузен секретар за соо-
браќај и врски; 

10) Аугустин Папиќ, заменик сојузен секретар 
за надворешна трговија; 

11) Густав Влахов, сојузен секретар за инфор-
мации ; 

Среда, 7 ^ули 1965 

12) Јоже Закоњшек, директор во Сојузниот за-
вод за стопанско планирање. 

2. Досегашните членови на Сојузниот комитет 
за туризам што не се назначени со ова решение се 
разрешуваат од функцијата на член на Сојузниот 
комитет за туризам. 

Б. бр. 149 
26 јуни 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

525. Указ за прогласување на Основниот за-
кон за заштита на воздухот од загадување 1181 
Основен закон за заштита на воздухот од 
загадување — — — — — — — — 1181 

526. Одлука за именување претседател и чле-
нови на Сојузниот совет за координација 
на научните дејности и за определување 
организации и органи што делегираат 
свои претставници за членови на Сојуз-
ниот совет за координација на научните 
дејности - 1183 

527. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за давање на користење на ста-
новите со кои располага Сојузниот извр-
шен совет — — — — — — — — 1184 

528. Одлука за определување на стопанските 
организации што можат да пресметуваат 
и да уплатуваат амортизација за отпи-
шани основни средства — — — — — 1184 

529. Правилник за условите и начинот за до-
делување еднократна парична помош — 1185 

530. Правилник за начинот на пресметување 
и плаќање на придонесите од личниот до-
ход на работниците — — — — — — 1186 

531 Правилник за начинот на плаќање адми-
нистративни такси и за емитирање и упо-
треба на таксени марки — — — — 1191 

532. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за примена на Законот за 
придонесот за станбена изградба 1192 

533. Наредба за измени на Наредбата за о-
сновните податоци од инвестиционата 
програма што инвеститорите од областа 
на мелиорацијата на земјишта, регулаци-
јата на реки, заштитата од поплави и из-
градбата на рибници се должни да му 
ги доставуваат на органот на управата на 
околискиот народен одбор — — — — 1193 

534. Наредба за измени на Наредбата за о-
сновните податоци од инвестиционата 
програма што се должни инвеститорите 
од областа на уредувањето на пороите и 
заштитата на земјиштата од ерозија да 
му ги доставуваат на органот на управата 
на околискиот народен одбор 1194 

535. Упатство за водење евиденција за па-
рични казни и заштитни мерки изречени 
за стопански престапи — — — — — 1194 
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