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174. 
Во согласност со изразената волја на сите ра-

ботни луѓе и на сите граѓани, на македонскиот на-
род, албанската и турската народност во Соција-
листичка Република Македонија, а врз основа на 
член 333 од Уставот на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на заедничката 
седница на сите собори, одржана на б мај 1974 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДЛОГ ЈОСИП БРОЗ ТИТО ДА СЕ ИЗ-
БЕРЕ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАТА 

I 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија предлага Јосип Броз Тито да биде избран 
за Претседател на Републиката без ограничување 
на траењето на мандатот. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија" и да се 
достави на Собранието на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-978 
7 мај 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

175. 
Врз основа на член 338, алинеја 3 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
заедничката седница на сите собори, одржана на 
6 мај 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
ПА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
За член на Претседателството на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија од Соци-
јалистичка Република Македонија се избира Ла-
зар Колишевски. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-979 
7 мај 1974 година 

Скопје 

176. 
Врз основа на член 338, алинеја 4 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
заедничката седница на сите собори, одржана на 
6 мај 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАЦИЈА НА СОБРАНИЕТО 
ВО СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИ-
НИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

I 
За членови на делегацијата на Собранието во 

Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, се избираат: 

Хамид Таки, 
Мети Крлиу, 
Крсте Марковски, 
Урош Андреевски, 
Трајко Апостолски, 
д-р Васил Гривчев, 
Борко Темелков ски, 
Васка Дуганова, 
Мито Пејоски, 
Мориц Романо, 
Никола Минчев, 
Кемал Сеј фула. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1002 
7 мај 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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177. 
Врз основа на член 4 од Законот за распре-

делба на средствата за нестопански објекти што се 
од општ интерес на Републиката во периодот 1971— 
1975 година („Службен весник на СРИ", бр. 8/73) 
и член 7 од Законот за Републичкиот буџет за 
1974 година („Службен весник на СРИ", бр. 17/74), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТО-
ПАНСКИ ОБЈЕКТИ ШТО ЌЕ СЕ ОСТВАРАТ ВО 
1974 ГОДИНА ПО ОСНОВ НА ПОСЕБНИОТ РЕ-

ПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

I 

Од средствата за нестопански објекти, што ќе се 
остварат во 1974 година по основ на посебниот ре-
публички данок на промет, им се доделуваат на: 
1. Универзитетот „Кирил и Мето-

диј" — Скопје 
— за довршување на првата фаза 
на Правниот, Економскиот, Фи-
лозофскиот факултет и градба 
на Ректоратот 
— за опремување на факулте-

тите 
2. Македонската академија на на-

уките и уметностите 
— за изградба на зградата 

3. Македонскиот народен театар — 
Скопје 
— за изградба на зградата на 

оперско-балетскиот театар 
4. Републичката заедница на култу-

рата 
— за заштита на културните 

споменици 
5. Републичкиот секретаријат за 

внатрешни работи 
— за потребите на училиштето 
за внатрешни работи 

6. Главниот штаб за народна одбрана 
— за потребите на општонарод-

ната одбрана 
7. Општата заедница на образова-

нието 
— за изградба на студентски до-

мови 
— за адаптација и опремување на 

ученички домови 
— за опремување на средните 

училишта 

II 

Износите на средствата од претходната точка 
ќе ги преведува Републичкиот секретаријат за фи-
нансии, според динамиката на приливот на сред-
ствата. 

III 

Средствата предвидени за учество во адапта-
ција и опремувањето на ученичките домови и опре-
мувањето на средните училишта ќе се користат и 
тоа: 

— за неразвиените општини учеството 
на Републиката ќе изнесува до 70% 

— за средно развиените општини учес-
твото на Републиката ќе изнесува до 6 0 ° / о 

— за развиените општини учеството на 
Републиката ќе изнесува до 50% 

IV 

Неискористените средства по оваа одлука ќе се 
пренесуваат во наредната година. 

V 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-951/1 
9 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

178. 
Врз основа на член 30 став З од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА 

1 Се именува за советник на републичкиот се-
кретар за индустрија и трговија Владимир Шелев, 
од Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-828/1 
25 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

179. 
Врз основа на член 18 од Законот за данокот 

на доход на организациите на здружениот труд 
(„Службен весник на СРМ", бр. 47/73), републич-
киот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ 
НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

1. Основните организации на здружениот труд 
го пресметуваат и плаќаат данокот на доход според 
Законот за данокот на доход на организациите на 
здружениот труд (законот) и Законот за стапките 
на данокот на доход на организациите на здруже-
ниот труд и за даночните олеснувања и ослободу-
вања, а на начин пропишан со Законот и оза 
упатство. 

Данокот на доход се пресметува и се плаќа по 
образецот „Пресметка на данокот на доход на ор-
ганизациите на здружениот труд", што е составен 
дел на ова упатство. 

НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА 
НА ДАНОКОТ НА ДОХОД 

2. Основицата на данокот на доход се утврдува 
според членот 8 од Законот. 

Како амортизација која е пресметана по стап-
ки поголеми од пропишаните, во смисла на членот 
8, ставот 1 од Законот, се смета амортизацијата 
пресметана над пропишаните стапки со закон или 

12.600.000 дин. 

5.000.000 „ 

25.000.000 „ 

12.000.000 „ 

1.590.000 „ 

12.000.000 дин. 

7.000.000 

15.000.000 

2.000.000 

3.500.000 
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општествен договор, зголемени до 20%. Тоа значи 
дека износите на амортизацијата искажани на кон-
то 420 (член 32 од Правилникот за содржината на 
одделни сметки во основниот контен план за ор-
ганизациите на здружениот труд („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 11/73) зголемени до 20°/о не влегу-
ваат во даночната основица, а пресметаната амор-
тизација над тие износи се додава на основицата 
за оданочување и се искажува во реден број 2 од 
образецот „ДД" и тоа во делот што се надоместува 
од вкупниот приход на годината за која се утврду-
ва обврската за данокот на доход. 

3. Под законски и договорни обврски во смисла 
на членот 8, ставот 2, алинеја 1 и 2 и ставот 3 од 
Законот се подразбира делот од доходот од кој се 
надоместуваат и намируваат законските и договор-
ните обврски во смисла на Законот за утврдување 
и пресметување на вкупниот приход и доходот но 
основните организации на здружениот труд („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 71/72 и 5/73). 

Како законски и договорни обврски во смисла 
на претходниот став, кои се надоместуваат или на-
мируваат од доходот, а не влегуваат во основицата 
на данокот, се сметаат: 

— задолжителните заеми; 
— данокот на промет; 
— придонесот за обнова и изградба на Босан-

ска Краина; 
— средствата кои наменски се издвојуваат за 

станбена изградба до износите утврдени со закон 
односно со општествен договор; 

— додатните придонеси за социјално осигуру-
вање; 

— придонесите на стопанските комори; 
— надоместокот за користење на градско зем-

јиште; 
— каматата на кредити; 
— надоместоците за банкарски услуги и за 

услугите на Службата на општественото книговод-
ство; 

— премиите за осигурување; 
— членарините на деловните здруженија; и 
— останатите законски обврски кои врз основа 

на закон се плаќаат од доходот. 
Под задолжителни заеми од претходниот став 

алинеја 1 се подразбираат: 
— заемот за кредитирање на побрзиот развој 

на стопански недоволно развиените републики и 
САП Косово — до износите што се намируваат од 
остварениот доход за годината на која се утврдува 
обврската на данокот на доходот; 

— кредитите дадени на фондовите за заеднич-
ки резерви — до износот кој е утврден според од-
редбите на Законот за формирање и употреба на 
средствата на фондовите за заеднички резерви 
(,.Службен весник на СРМ", бр. 32/70 и 47/73) и 
општинските одлуки, во делот што се покрива од 
остварениот доход за годината за која се утврдува 
обврската на данокот на доход; и 

— кредитите дадени во Фондот за заеднички 
резерви на здравствените работни организации спо-
ред одредбите на Законот за републичкиот фонд 
за заеднички резерви на здравствените работни 
организации („Службен весник на СРМ", бр. 35/71), 
во делот што се покрива од остварениот доход за 
годината за која се утврдува обврската на дано-
кот на доход. 

Како наменски средства за станбена изградба 
од ставот 2 алинеја 4 на оваа точка, се подразби-
раат само издвоените средства за станбена изград-
ба (во фондот за заедничка потрошувачка — дел 
за станбена изградба, за субвенција на станари-
ната, за солидарна изградба, за изградба на ста-
нови за борците од НОБ и слични намени) — до 
износите што се утврдени со закон или општествен 
договор. 

Во смисла на претходниот став, не се сметаат 
за наменски средствата за станбена изградба (за-
конска обврска), издвоените средства во Фондот за 

заедничка потрошувачка — дел за станбена из-
градба од остварениот доход по завршна сметка. 

Како додатни придонеси за социјално осигуру-
вање од ставот 2, алинеја 5 на оваа точка, се сме-
таат сите дополнително воведени придонеси кои че 
влегуваат во бруто личните доходи, а за кои осно-
вица е личниот доход, а обврзник — основната ор-
ганизација на здружениот труд, во делот во кој 
овие придонеси се надополнуваат од остварениот 
доход за годината за која се утврдува обврската 
на данокот на доход. 

Како надоместоци за користење на градско 
земјиште од ставот 2, алинеја 7 на оваа точка, се 
сметаат платените надоместоци за користење на 
градско земјиште според Законот за придонесот за 
користење на градско земјиште („Службен весник 
на СРИ", бр. 45/72), во делот во кој се намиру-
ваат од остварениот доход за годината за која се 
утврдува обврската на данокот на доход. 

Под останати законски обврски од ставот 2 
алинеја 12 на оваа точка, се подразбираат закон-
ските обврски што не се наброени, а се надоме-
стуваат или намируваат од остварениот доход на 
основната организација на здружениот труд и кога 
таа се јавува како обврзник на таа законска об-
врска. 

4. Личните доходи по условно неквалификуван 
работник што се одбиваат од основицата за одано-
чување (член 8, став 2, алинеја 3 од Законот) ќе се 
пресметаат на тој начин што бројот на условно 
неквалификуваните работници на основната орга-
низација на здружениот труд, утврдени според 
Методологијата за искажување на потребните по-
датоци од страна на основните организации на 
здружениот труд во стопанството за следење ла 
спроведувањето на самоуправните спогодби, оддел-
ните општествени договори и општествениот дого-
вор за организациите на здружениот труд во сто-
панството („Службен весник на СРМ", бр. 31/73), и 
Методологијата за искажување на потребните по-
датоци за следење на самоуправните спогодби, од-
делните општествени договори и општествениот до-
говор за организациите на здружениот труд и ра-
ботните заедници во општествените дејности 
(„Службен весник на СРМ", бр. 1/74), се множи со 
просечниот бруто личен доход по условно неква-
лификуван работник во стопанството на Репуб-
ликата од претходната година. 

5. Како придонеси од доходот за интересните 
заедници во смисла на членот 8 став 2 алинеја 4 
од Законот, се сметаат придонесите за интересните 
заедници за образованието (насочено), науката, кул-
турата, физичката култура, социјалната заштита 
и придонесите на интересната заедница за здрав-
ствено осигурување, што се плаќаат во случај на 
несреќа на работа и заболување од професионални 
болести на работниците и учениците на учили-
штата за средно образование за одделни занимања. 

6. Под надоместоци за користење на годишен 
одмор, во смисла на членот 8, став 2 алинеја 5 тд 
Законот, се подразбираат стварно исплатените на-
доместоци во делот во кој се намируваат од оства-
рениот доход за годината за која се утврдува обвр-
ската за данокот на доход, а најмногу до висината 
утврдена со општествениот договор. 

7. Како издатоци за образование на работни-
ците, во смисла на членот 8, ставот 2, алинеја 6 од 
Законот, се сметаат издатоците на основната орга-
низација на здружениот труд за: наградите на уче-
ниците во стопанството; наградите за работа на 
студентите и учениците на средните училишта за 
време на практичната работа; наградите на стран-
ските студенти; стипендиите; и кредитите на сту-
дентите и учениците на средните училишта и тоа 
во делот во кој овие издатоци се надоместува ат од 
остварениот доход за годината за која се утврдува 
обврската за данокот на доход. 

8. Како доход, во смисла на членот 8. ставот 2, 
алинеја 8 од Законот, се смета доходот кот по склу-
чениот договор им припаѓа на странските лица 
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според одредбите на Законот за вложување сред-
ства од странските лица во домашна организација 
на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/73 и 50/73). 

9. Како доход, во смисла на членот 8, ставот 2, 
алинеја 9 од Законот, се смета делот од доходот 
што по завршната сметка за годината за која се 
утврдува даночната обврска се издвојува за: 

— покривање на загубите на други основни ор-
ганизации на здружениот труд во составот на ис-
тата организација на здружениот труд, во соглас-
ност со самоуправната спогодба за здружување, 
под услов средствата да се даваат без обврска иа 
враќање; и 

— отплата на санациони кредити по одредбите 
на членот 16 ставот 3 од Законот за условите и по-
стапката за санација на организациите на здоуже-
ниот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/72 и 
5/73) до моментот на покривањето на загубата. 

10. Како дел од доходот за кој се намалува 
даночната основица, во смисла на членот 3 од За-
конот за стапките на данокот на доход на органи-
зациите на здружениот труд и за даночните оле-
снувања и ослободувања, се подразбираат издвоју-
вањата во висина на одобрените кредити, но нај-
многу до висината на средствата што се издвоени 
во деловниот фонд по завршните сметки за 1973 и 
1974 година. 

Средствата од претходниот став издвоени за 
вложување во инвестиции за основни средства во 
областа на земјоделството се утврдуваат преку под-
несување на доказ за одобрените кредити. 

НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ 
НА МЕСЕЧНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ 

НА ДОХОД 

11. Обврзниците на данокот на доход за упла-
тување на аконтациите на данокот го пополнуваат 
образецот „ДД" — пресметка и го доставуваат па 
Службата на општественото книговодство и тоа: 

— за уплатите за јануари и февруари — до 
20 февруари; 

— за уплатите за периодот март—јуни — до 20 
април; 

— за уплатите за периодот јули—септември — 
~ 20 август; и 

— за уплатите за периодот октомври—декем-
ври — до 20 ноември. 

По исклучок во 1974 година образецот „ДД" 
за периодот април—јуни се доставува до 20 мај. 

По исклучок, организациите на здружениот 
труд што не се задолжени да составуваат перио-
дична пресметка за периодот јануари — септември 
не поднесуваат Образец „ДД" за периодот октом-
ври-декември и јануари и февруари, а аконта-
циите на данокот ги уплатуваат според пресмет-
ката од последниот период. 

Износот утврден на реден број 28 на образе-
цот „ДД" претставува обврска на организациите на 
здружениот труд за уплата на аконтацијата на да-
нокот на доход што стасува за плаќање до 20-ти 
во месецот за изминатиот месец. 

12. За пресметување на аконтациите за јануа-
ри и февруари, редните броеви 29 до 32 од обра-
зецот „ДД" не се пополнуваат. 

По искл^^чок, во 1974 година колоната 4 ла 
образецот „ДД" не се пополнува. 

13. Ако обврзникот на данокот при пресмету-
вањето на аконтациите на данокот според подато-
ците по завршната сметка од претходната година 
односно периодичните пресметки за 6 односно 9 
месеци од тековната година утврди дека со прет-
ходните аконтации уплатил помал износ отколку 
во наредните аконтации, должен е со утврдевте 
аконтации на данокот за март, јули односно ок-
томври да ја уплати и утврдената разлика. 

Ако обврзникот на данокот при пресметува-
њето на аконтациите за периодот март—јуни, јули— 
септември и октомври-декември утврди дека со 

претходните аконтации уплатил поголем износ на 
данокот од пресметаните износи во наредните пе-
риоди, може да бара од Службата на општествено-
то книговодство за повеќе платените износи да му 
се намалат утврдените аконтации за март, јули 
односно октомври или пак тие износи да му се 
вратат. 

17. Основните организации на здружениот труд 
што се издвојуваат од организација на здружениот 
труд или се делат, месечните аконтации на дано-
кот во годината во која се издвоени односно одде-
лени, ги утврдуваат врз основа на податоците од 
завршната сметка на организацијата на здруже-
ниот труд од која се издвоени односно одделени на 
тој начин што годишниот износ на данокот на до-
ход се дели на основните организации по издвоју-
вањето односно одделувањето сразмерно на бројот 
на работниците за секоја од тие организации. 

Новооснованите организации на здружениот 
труд месечните аконтации на данокот на доход, до 
изготвувањето на првата периодична пресметка, ќе 
ги утврдуваат и уплатуваат во висина која одго-
вара на пресметаниот износ на данокот од личен 
доход од работен однос на исплатените лични до-
ходи со примена на пропишана стапка за органи-
зациите на здружениот труд, кои и натаму пла-
ќаат данок од личен доход од работен однос. 

НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА КОНЕЧНАТА 
ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ И УПЛАТУВАЊЕ 

НА ДАНОКОТ НА ДОХОД 

15. Конечната пресметка на данокот се утврду-
ва со завршната сметка. 

16. Ако даночниот обврзник со аконтациите 
платил помал износ на данокот во однос на утвр-
дената пресметка по завршна сметка, должен е 
разликата помеѓу платената аконтација и пресме-
таниот данок да ја плати во рок од 15 дена од де-
нот на истекот на рокот за предавање на заврш-
ната сметка. 

17. Даночниот обврзник има право на враќање 
на неправилно или повеќе платениот износ на да-
нокот на доход од износот што бил должен да го 
плати според одредбите од членот 16 на Законот. 

18. Даночниот обврзник е должен во рокот про-
пишан за предавање на завршната сметка да го 
достави на организационата единица на Службата 
на општественото книговодство кај која има отво-
рено жиро-сметка и пополнетиот образец „ДД", за-
едно со делот IV — „Начин на утврдување на ко-
нечниот износ на данокот на доход по завршната 
сметка". 

19. Основните организации на здружениот труд, 
организирани во заедници на основни организации 
на здружениот труд во составот на работна орга-
низација, во здружени работни организации или 
други сложени организации на здружен труд од 
членот 17 на Законот за утврдување на вкупниот 
приход и доходот во основните организации на здру-
жениот труд кои составуваат заедничка завршна 
сметка и заеднички периодични пресметки можат 
да го утврдат и данокот на доход според остваре-
ниот доход од заедничките завршни сметки одно-
сно периодични пресметки. 

20. Работниците вработени кај обврзниците на 
данокот на доход не пресметуваат и не плаќаат ре-
публички данок од личен доход од работен однос 
според Законот за даноците на граѓаните од лич-
ниот доход што ќе го остварат почнувајќи од 1 
април 1974 година, и републички данок на сред-
ствата за заедничка потрошувачка според Законот 
за воведување на републички данок на средствата 
за заедничка потрошувачка („Службен весник на 
СРМ", бр. 7/68, 20/68 и 45/73). 

21. Обврзниците на данокот што вршат трајна 
дејност на територијата на СР Македонија и на 
териториите на другите републики и автономни по-
краини пресметуваат и плаќаат данок на доход 
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според ова упатство само на делот од доходот што 
го остваруваат на територијата на СР Македонија. 

Обврзниците на данокот од претходниот став 
кои не располагаат со книговодствени податоци за 
остварениот доход посебно на територијата на СР 
Македонија можат да го утврдат делот од доходот 
што е остварен на територијата на СР Македонија 
во сразмера со учеството на исплатените лични до-
ходи на работниците кои се вработени на терито-
ријата на СР Македонија во вкупната маса на ис-
платените лични доходи во основната организација 
на здружениот труд за периодот за кој се утвр-
дува обврската на данокот. 

22. За пресметување и уплатување на придоне-
сите на интересните заедници, ќе се применуваат 
одредбите од ова упатство, освен одредбите од 
точките 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 18. 

23. Обврзниците на придонесите, аконтациите 
на придонесите од доходот и конечната пресметка 
ги утврдуваат со примена на пропишаните стапки 
врз основицата, а на образецот „ПД" — „Пресмет-
ка на придонесите од доходот на организациите ^а 
здружениот труд за самоуправните интересни за-
едници", кој се доставува на Службата на опште-
ственото книговодство во два примероци. 

24. Обрасците „ДД" и „ПД" за конечниот износ 
на данокот односно придонесите обврзниците на 

Основна организација на здружениот труд 

данокот односно придонесите на доходот и ги до-
ставуваат на Службата на општественото книго-
водство во два примероци заедно со завршната 
сметка. 

Обрасците „ДД" и „ПД" ќе се приспособат за 
механографска обработка. 

Приспособување^ на обрасците за механограф-
ска обработка ќе го изврши Службата на опште-
ственото книговодство — Централа за СР Македо-
нија. 

Службата на општественото книговодство, Цен-
трала во Скопје ќе изврши збирна обработка на 
податоците на образецот „ДД" и „ПД" по области, 
гранки и групи и вкупно на ниво на Републиката 
во рок од 60 дена од истекот на рокот кој е опре-
делен за поднесување на завршните сметки на 
Службата на општественото книговодство. 

25. Ова упатство влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 1 

Број 06-511/3 
21 март 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Андон Макрадули, е. р. 

Образец „ДД" 

Организација на здружениот труд 
! 

П Р Е С М Е Т К А , 
на данокот на доход на организациите на здружениот труд остварен на терито-
ријата на СР Македонија за периодот од до 197— години 

I. СРЕДСТВА НА КОИ СЕ ПЛАЌА ДАНОК НА ДОХОД 

1. Остварен доход 17 
2. Амортизација над минималните пропишани стапки 

3. Вкупен износ на средства (ред. бр. 1 + ред. бр. 2) 

И. СРЕДСТВА НА КОИ НЕ СЕ ПЛАЌА ДАНОК НА ДОХОД 

Пресметани договорни обврски 
4. Камата на кредити 36 
5. Провизии и други надоместоци за банкарски услуги 37 
6. Премии за осигурување 38 
7. Придонеси и членарини 39 
8. Други договорни обврски 40 

Пресметани законски обврски 

9. Данок на промет 41 
10. Законски обврски по прописите на општините 42 
И. Законски обврски по прописите на Републиката 43 
12. Законски обврски по прописите на Федерацијата 44 
13. Останати законски обврски 45 
14. Заем за стопански недоволно развиените републики и САП Косово 51 
15. Издвоени средства во фондовите за заеднички резерви 52 
16. Бруто лични доходи пресметани врз основа на просечниот личен 

доход на стопанството на Републиката од претходната година, по 
условно неквалификуван работник 

17. Придонеси од доходот за интересните заедници 
18. Надоместоци за користење на годишен одмор 
19. Издатоци за образование на работниците 
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Раководител на сметководството, Директор, 

Основна организација на здружениот труд Образец „ПД" 

Организација на здружениот труд 

П Р Е С М Е Т К А 
-п придонесите од доходот на организациите на здружениот труд за самоуправ-

ните интересни заедници за периодот од до 197— година 

I. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРИДО-
НЕСИТЕ 

1. Остварен доход 

Пресметани договорни обврски 

2. Камата на кредити 
3. Провизии и други надоместоци на банкарски услуги 
4. Премии за осигурување 
5. Придонеси и членарини 
6. Други договорни обврски 

17 

36 
37 
38 
39 
40 

20. Доход остварен од работење на организацијата на здружен труд 
во странство, под услов тој доход да се оданочува според пропи-
сите во земјата во која е остварен 

21. Дел од доходот кој како своја добивка го остваруваат странски 
правни и физички лица по основ на вложување средства во до-
машна организација на здружен труд 

22. Дел од доходот за покривање на загубата на други основни орга-
низации на здружен труд, без обврска на враќање 

23. Дел од доходот за отплата на санациони кредити 
24. Дел од доходот на ОЗТ вон од земјоделството за влагање во раз-

војот на земјоделството 
25. Вкупни средства на кои не се плаќа данок (збир на ред. бр. 4 до 

ред бр. 24) 
26. Даночна основица (ред. бр. 3 минус ред. бр. 25) 

III. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА ДАНО-
КОТ НА ДОХОД 

27. Даночна основица за еден месец (ред. бр. 26 поделен со бројот на 
месеците од последниот пресметковен период) 

28. Аконтација за данокот на доход за месец 197— год. 
ред. бр. 27 X % 

29. Уплатени аконтации на данокот на доход за период 
197— год. 

30. Износ на стварно пресметаниот данок на доход за периодот 1. I. 
до 197— год. (ред. бр. 27 X % х бројот на месе-
ците за кои е утврдена обврската на данокот на доход 

31. Разлика на помалку уплатен данок на доход за периодот 
197— год. (ред. бр. 30 минус ред бр. 29) 

32. Разлика на повеќе уплатен данок на доход за период 
197— год. (ред. бр. 29 минус ред. бр. 30) 

IV. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА КОНЕЧНИОТ ИЗНОС НА 
ДАНОКОТ НА ДОХОДОТ ПО ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

33. Износ на стварно пресметаниот данок на доход по ЗС во 197— год 
(ред. бр. 26 X %) 

34. Уплатени аконтации на данокот на доходот за 197— год. (ред. бр. 
34 = на ред. бр. 29) 

35. Помалку уплатен данок на доход по ЗС за 197— год. (ред. бр. 33 
минус ред. бр. 34) 

36. Повеќе уплатен данок по ЗС за 197— год. (ред. бр. 34 минус ред. 
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Пресметани законски обврски 

7. Данок на промет 41 
8. Законски обврски по прописите на општините 42 
9. Законски обврски по прописите на Републиката 43 

10. Законски обврски по прописите на Федер;ацијата 44 
11. Останати законски обврски 45 
12. Вкупно договорни и законски обврски (збир на ред. бр. 2 до ред. 

бр. 11) 
13. Основица за придонесите (ред. бр. 1 минус ред. бр. 12) 

И. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ 

14. Основица за придонесите, за еден месец (ред. бр. 13 поделен со 
бројот на месеците од последниот пресметковен период) 

15. Аконтација на придонесите од доходот за месец 197—год. 
(ред. бр. 14 X °/о) 

16. Уплатени аконтации на придонесите од доходот за периодот 
197— год, 

17. Износ на стварно пресметаните придонеси од доходот за периодот 
1. I. до 197— год. (ред. бр. 14 X % X бројот на месе-
ците за кои с^ утврдува обврската на придонесите од доходот) 

18. Разлика за помалку уплатени придонеси од доходот за периодот 
197— год. (ред. бр. 17 минус ред. бр. 16) 

19. Разлика за повеќе платени придонеси од доходот за периодот 
197— год. (ред. бр. 16 минус ред. бр. 17) 

III. НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА КОНЕЧНИОТ ИЗНОС НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА 

20. Износ на стварно пресметаните придонеси од доходот по ЗС за 
197— год. (ред. бр. 13 X %) 

21. Уплатени аконтации на придонесите за 197— год. (ред. бр. 
21 = ред. бр. 16) 

22. Разлика за помалку платени придонеси по ЗС за 197— год. (ред. 
бр. 20 минус ред. бр. 21) 

23. Разлика за повеќе платени придонеси по ЗС за 197— год. (ред. 
бр. 21 минус ред. бр. 20) 

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 

1. Републички придонес за насочено 
образование 

2. Републички придонес за научна деј-
ност 

3. Републички придонес за култура 
4. Републички придонес за физичка 

култура 
5. Републички придонес за социјална 

заштита 
6. Придонес за здравство и здравствено 

осигурување 
7 . 
8. Општински придонес за 

Вкупно: 100 

Раководител на сметководство, Директор, 
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КОНКУРСИ 
Советот на Болницата за нервни и душевни бо-

лести с. Бард овци — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Лекар специјалист по неуропсихијатрија 1 
2. Лекари на работа 3 

Услови за прием: 
Кандидатите под точка 1 да имаат завршен 

медицински факултет и положен специјалистички 
испит од областа по неуропсихијатрија. 

Кандидатите под точка 2 да имаат завршен ме-
дицински факултет и обавен задолжителен лекар-
ски стаж. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Пријавите комплетирани со сите потребни до-
кументи да се доставуваат до Општото одделение 
на Болницата. 

Некомплетираните пријави нема да се разгле-
дуваат. 

Конкурсната комисија на Музејот на град 
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работните места: 
1. Кустос историчар на уметноста за периодот 

од VII—XIV век. 
2. Кустос археолог за периодот праисторија. 
Кандидатите, покрај општите услови предвиде-

ни со Основниот закон за работни односи, треба да 
ги исполнуваат и следните услови: 

— под точка 1 — завршен Филозофски факул-
тет — група историја на уметност, најмалку пет 
години работен стаж во струката со познавање на 
средновековните споменици и историја на скопски-
от регион; 

— под точка 2 — завршен Филозофски факул-
тет — група археологија со специјалност праисто-
рија, најмалку пет години работа во струката и 
познавање на археолошките локалитети од скоп-
скиот регион. 

Кандидатите со молбата треба да поднесат и 
писмени докази за исполнување на условите на 
конкурсот и опис за движењето во работата. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во 
,. Службен весник на СРМ". 

Некомплетираните молби Комисијата нема да ги 
зема предвид за разгледување. (161) 

Врз основа на одлуката донесена од Советот 
во потесен состав на Специјалната болница за ТБЦ 
— Јасеново, Т. Велешко, на својата 1-ва вонредна 
седница, одржана на 15. I. 1974 година, Болницата 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за упатување на специјализација еден лекар по 
специјалноста Интерна медицина 
У с л о в и : 

Кандидатите по конкурсот треба да ги исполну-
ваат следните услови: 

— да имаат завршен медицински факултет и 
обавен задолжителен лекарски стаж (приправ-
нички) ; 

— положен стручен испит; 
— познавање на еден странски јазик. 
Предност при изборот имаат кандидатите вра-

ботени во оваа болница. 
На избраниот кандидат, по овој конкурс, за 

време на социјализацијата му припаѓа личен до-
ход во височина определена со Самоуправната спо-
годба за распределба на личните доходи на работ-
ниците во болницата. 

Конкурсот останува отворен 15 дена, сметано од 
денот на објавувањето. 

Молбите со потребната документација да се до-
ставуваат до Советот во потесен состав на болни-
цата. Некомплетираните документи нема да се зе-
маат предвид при решавањето. (162) 

Конкурсната комисија за именување директор 
на Претпријатието за станбено-комунално стопа-
нисување — Струмица 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување директор на претпријатието 
У ел о в и: 
Покрај општите услови, кандидатот треба да 

ги исполнува и следните посебни услови: 
— да има завршено високо или вишо образо-

вание да има најмалку 5 години практика на ра-
ководни работни места; 

— да има завршено средно образование или 
да е висококвалификуван работник и да има нај-
малку 8 години практика на раководни работни 
места; 

— да поседува психо-физички, морални, оп-
штествено-политички и организаторски способ-
ности. 

Личен доход според Самоуправната спогодба 
за распределба на доходот и личните доходи на ра-
ботниците во претпријатието. 

Молбите со опис на досегашната работа, како 
и останатите потребни документи се доставуваат до 
Конкурсната комисија при претпријатието. 

Некомплетираните документи комисијата ќе ги 
враќа. 

Конкурсот трас 15 дена од денот на објаву-
вањето. (164) 

СОДРЖИНА 
Страна 

174. Одлука за предлог Јосип Броз Тито да се 
избере за Претседател на Републиката 505 

175. Одлука за избор на член на Претседател-
ството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија од Социјалистич-
ка Република Македонија — — — — 505 

176. Одлука за избор на делегација на Собра-
нието во Соборот на републиките и по-
краините на Собранието на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија 505 

177. Одлука за распределба на средствата за 
нестопански објекти што ќе се остварат 
во 1974 година по основ на посебниот ре-
публички данок на промет — — — — 506 

178. Решение за именување советник на репуб-
личкиот секретар за индустрија и трго-
вија — — — — — — — — — — 506 

179. Упатство за начинот на пресметување 
и плаќање на данокот на доход на орга-
низациите на здружениот труд — — — 506 
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