
„Службен весник на СЕМ" излегу-
ва но потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Аконтацијата за 1988 година изнесу-
ва 12.000 динари. Овој број чини 800 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

1. 
Брз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ а во врска со член 12 и 9 од Зако-
нот за помилување, Претседателството на СРМ, на 
седницата одржана ма 14 јануари 1988\година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Од натамошно извршување на изречената казна 

затвор се ослободуваат осудените лица: 
1. Талевска Ангел Лидија од Скопје, 
2 Зендели Неџби Џеват од е. Чегране, 
3 Мударовски Милан Славе од е. Пашино Рувци 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им се 

услови за 1 година на осудените лица: 
1 Стефанов Блаже Симеон од е. Облешево, во 

траење од з месеци, 
2. Станковски Раде Митре од е. Чашка, во траење 

од 3 меоеци, 
3. Никоски Цветко Сребре од е. Долно Коњско, 

во траење од 3 месеци, 
4. Ангелов Тодор Јован од Штип, во траење од 

4 месеци^ 
III 

Извршувањето на изречената казна затвор им се 
услови за 2 години на осудените лица: 

1. Киров Анашкир Ристо од е. Турново, во тра-
ење од 2 месеца, 

2. Буровски Глигор Славе од е. Добрејци, во тра-
ење од 2 месеца, 

3. Алексиќ Јездимир Славиша од е. Мрвеж — 
Војник, во траење од 5 месеци, 

4. Стоилковиќ Димитрија Станица од Скопје, во 
траење од 6 месеци. 

IV 
Делумно се ослободува од натамошно извршува-

ње на изречената казна затвор осуденото лице: 
1. Асани Ќамих Хамзо од е. Студеничани, во 

траење од 6 месеци. 
V 

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

Бр. 08-33 
14 јануари 1988 година 

Скопје < Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

2. 
Врз основа на член 206 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЈВИСОКИ-
ТЕ ИЗНОСИ НА ПАТНИТЕ, ДНЕВНИТЕ И ДРУ-
ГИТЕ ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБ-

ЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 1 
Во член 12, став 1, точка 1 од Уредбата за нај-

високите износи на патните, дневните и другите 

трошоци на работниците во републичките органи на 
управата („Службен весник на СРМ" бр. 36/81, 27/85 
и 43/86), зборовите „намалена за 30°/о" се бришат. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-47/1 
14 јануари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, -
м^р Глигорие Гоговски, е. р. 

3. 
Врз основа на член 87 став 6 точка 25 од За-

конот за општонародна одбрана („Службен весник 
на СР Македонија", бр. 26/84, 12/85 и 50/87), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА 
ЗАЕДНИЧКИ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ОБЛАС-
ТА НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА ОД ДЕЛО-

КРУГОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА 
УПРАВАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со оваа уредба се утврдува содржината и начи-
нот на вршење на заеднички инспекциски надзор во 
областа на општонародната одбрана од делокругот 
на републичките органи на управата (во натамош-
ниот текст: инспекциски надзор) 

Член 2 
Инспекцискиот надзор во областа на општона-

родната одбрана се врши во согласност со Законот 
за општонародна одбрана и одредбите од оваа 
уредба. 

Член 3 
Републичките органи на управата вршат инспек-

циски надзор во областа на општонародната одбрана 
во основните и другите организации на здружениот 
труд, месните заедници, самоуправните интересни за-
едници и другите самоуправни организации и заед-
ници, собранијата на општините, извршните совети 
на собранијата на општините, општинските органи 
на управата, општинските правосудни органи и каз-
нено-поправните и ©ошитно-поправните установи и 
Службата на општественото книговодство во СР Ма-
кедонија (во натамошниот текст.- организации, заед-
ници и органи). 

Член 4 
Инспекторите и работниците што се овластени 

да вршат инспекциски надзор во областа на општо-
народната одбрана ((во натамошниот текст: инспек-
тори) вршат инспекциски надзор , на начин кој обез-
бедува заштита на тајни податоци од областа на 
општонародната одбрана. 

II. СОДРЖИНА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР 
Член 5 

Инспекцискиот надзор во областа на општона-
родната одбрана опфаќа непосреден увид и оценка 
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на состојбата, ажурноста, функционалноста и усогла-
сеноста на плановите за одбрана на организациите, 
заедниците и органите и нивната оспособеност за ра-
бота во војна или непосредна воена опасност, пооп-
штествување на општонародната одбрана, како и 
комплетноста, функционалноста и ажурноста на пла-
новите за вонредни околности. 

Член 6 
Инспекцискиот надзор од делокругот на Репуб-

личкиот секретаријат за народна одбрана над инс-
пектираните субјекти опфаќа особено: 

— оспособеноста на организациите, заедниците и 
органите за општонародна одбрана; 

— нормативната регулирано^ на општонародна-
та одбрана во самоуправните општи акти на самоуп-
равните организации и заедници и во прописите и 
општите акти на органите на општините; 

— спроведувањето на сојузните и републички за-
кони и другите прописи од областа на општонарод-
ната одбрана; 

— остварувањето на плановите за развој на оп-
штонародната одбрана во деловите кои се однесу-
ваат на службата за набљудување и известување, 
врските за раководење и криптозаштитата, цивил-
ната заштита, обучувањето за општонародната одбра-
на и уредувањето на територијата за потребите за 
работа на државните органи во услови на војна; 

— остварувањето на подготовките и изработката 
на планот за одбрана на собранието на општината, 
претседателството на собранието на општината, оп-
штинскиот (секретаријат за народна одбрана, општин-
скиот штаб за цивилна заштита, како и плановите за 
вонредни околности на овие органи; 

— Планот за одбрана на општината и во плано-
вите за одбрана и плановите за вонредни околности 
на организациите, заедниците и органите,- политичко-
безбедносната процена со процената на загрозеноста 
и можноста за организирање и функционирање во* 
војна, во случај на непосредна воена опасност и во 
други вонредни околности (воена и мобилизација 
проценка, проценка на службата за набљудување и 
известување, врските за раководење и криптозашти-
тата и цивилната заштита), документите за приправ-
ност, за мобилизација, пополната на воената органи-
зација и систематизација со луѓе и материјалните 
средства, за организирање и функционирање на служ-
бата за набљудување и известување, за врските за 
раководење и криптозаштитата за организирање и 
употреба на цивилната заштита, подготовките на 
воените локации за разд^естување и работа на орга-
ните и раководствата; 

— остварувањето на финансирањето на подго-
товките за општонародна одбуана и обезбедување и 
користење на средствата за засолништа; 

— спроведувањето на општиот дел на планот и 
програмата за обучување на работниците во органи-
зациите, заедниците и органите, како и посебниот 
стручен дел на планот и програмата за обучување 
на работниците во општинските органи на управата 
за народна одбрана, обучувањето на припадниците на 
службата за набљудување и известување, единиците 
за врски и криптозаштита, цивилната заштита, вон-
училишната младина и населението, 

— организираноста и оспособеноста за работа 
на општинските органи на управата за народна од-
брана, општинските центри за известување и оп-
штинските штабови за цивилна заштита; 

— организираноста и (спроведувањето на мерки-
те и активностите за самозаштита во општонародна 
одбрана и »на мерките за заштита на тајните пода-
тоци ©О' оваа област; 

— решавањето на предметите во управна постап-
ка во врска со воената, материјалната и друга об-
врска на граѓаните, организациите, заедниците и ор-
ганите во областа на општонародната одбрана во 
општинските органи на управата за народна одбрана,-

— остварувањето на инспекцискиот надвор во 
областа на општонародната одбрана од делокругот на 
општинските органи на управата 

Член 7 
Инспекцискиот надзор од делокругот на другите 

републички органи на управата над инспектираните 
субјекти опфата особено: 

— состојбата со општинските прописи за работа 
во услови на војна во областите за кои се основани; 

—• спроведувањето на сојузните и републичките 
закони и другите прописи од областа на општона-
родната одбрана; 

— Планот за одбрана на општината: процена на 
загрозеноста и можноста за организирање и функ-
ционирање на општинските органи, како и процена 
и плановите на дејноста; 

— Планот за одбрана и планот за вонредни 
околности на организациите, заедниците и органите 
(процена, воената организација и систематизација, 
пополна со луѓе и материјални средства, документи-
те за приправност, документите за мобилизација и 
разместувањето на воени локации, задачите во вој-
на, документите за функционирање на стопанството 
и општествените дејности од својот делокруг, мате-
ријалните и другите резерви, енергијата и другите 
суровини, репроматеријал, ремонтни услуги и друго), 

— Планот за развој на општонародна одбрана 
на организациите, заедниците и органите во делот 
од својата надлежност, како и уредување на тери-
торијата за потребите на работата на организациите, 
заедниците и органите во војна; 

— организираноста и оспособеноста на организа-
циите, заедниците и органите за работа во војна, во 
случај на непосредна воена опасност и во други вон-
редни ОКОЛНОСТИ; 

— остварувањето на посебниот стручен план и 
програма за обучување за општонародна одбрана на 
кадрите распоредени во организациите, заедниците 
и органите. ј 

III. ОРГАНИЗИРАЊЕ И НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА 
ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР 

Член 8 
Инспекцискиот надзор - од делокругот на репуб-

личките органи на управата, по правило се врши, со 
заедничко учество на републичките органи на упра-
вата. 

Член 9 
Организирањето, усогласувањето и раководењето 

со работата на инспекторите од републичките орга-
ни на управата, при вршењето на инспекциски над-
зор го обезбедува работникот овластен од републич-
киот секретар за народна одбрана. 

Член 10 
Заедничкиот инспекциски надзор се врши врз 

основа на годишната програма која ја утврдува Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија. 

Програмата од став 1 на овој член ја изработу-
ва Републичкиот секретаријат за народна одбрана 
во соработка со републичките органи на управата. 

Програмата од став 1 на овој член содржи осо-
бено : назив на органите и организациите на здру-
жен труд од посебно значење за одбрана на Репуб-
ликата !во кои се планира да се врши инспекциски 
надзор, републичките органи на управата кои вршат 
инспекциски надзор и време на вршењето на инспек-
цискиот надзор. 

Програмата од став 1 на овој член се доставува 
до републичките органи на управата и општините во 
кои се планира вршење на инспекцискиот надзор, по 
нејзиното донесување. 

Член 11 
Инспекцискиот надзор се планира и се врши 

како редовен, вонреден и повратен 
Инспекцискиот надзор од став 1 на овој член 

може да биде најавен и ненајавен, а според обемот 
потполн или делумен. 

Инспекцискиот надзор, по правило, се најавува 
најдоцна 30 дена пред денот определен за вршење 
на тој надзор. 
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Член 12 
Со вонреден инспекциски надзор по правило се 

опфаќа секое одделно прашање заради оцена на 
подготвеноста за општонародна одбрана. 

Вонредниот инспекциски надзор се врши по ба-
рање на Собранието на СР Македонија, Претседа-
телството на СР Македонија. Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија и републичкиот секре-
тар за народна одбрана. 

Член 13 
Повратен инспекциски надзор се врши кај орга-

низациите, заедниците и органите кај кои е утвр-
дена незадоволителна состојба на подготовките за 
општонародна одбрана при редовниот или вонред-
ниот инспекциски надзор, заради контрола на извр-
шувањето на мерките или дејствијата во редовниот 
или вонредниот инспекциски надзор. 

Надзорот од став 1 на овој член се врши во рок 
од најмалку три месеци по извршениот редовен или 
вонреден инспекциски надзор. 

Член 14 
Инспекцискиот надзор се врши по планот за 

вршење на инспекцискиот надзор кој го донесува ре-
публичкиот секретар за народна одбрана. 

Планот од став 1 на овој член се изработува во 
согласност со програмата од член 10 на оваа уредба. 

Планот од став 1 на овој член содржи особено.-
назив на организацијата, заедницата и органот кај 
кои се врши инспекциски надзор, состав на инспек-
цијата, целта, содржината, начинот и времето на 
вршењето' на надзорот. 

Планот од став 1 на овој член се доставува до 
републичките органи на управата кои ќе учествуваат 
во вршењето на инспекцискиот надзор. 

Член 15 
Состојбата на подготовките за општонародната 

одбрана, по правило се утврдува со непосреден увид 
во документите од планот за одбрана, планот за вон-
редни околности, планот за развој на општонародна 
одбрана и општествената самозаштита, прописите и 
општите акти на организациите, заедниците и орга-
ните, со увид во другите документи, акти, објекти и 
средства кои се однесуваат на подготовките за оп-
штонародна одбрана и остварувањето на самозаш-
титата во одбраната, како и со непосредно усно 
информирање со раководителите на подготовките за 
општонародна одбрана и други надлежни лица. 

О буч еност а и оспособеноста за општонародна од-
брана на орт анизациите, заедниците и органите мо-
жат да се утврдуваат со практично проверување. 

Практичното проверување од став 2 на овој 
член се врши преку мобилизациски и други вежби. 

Член 16 
По извршениот инспекциски надзор инспекторот 

составува записник за најдената состојба на подго-
товките за општонародна одбрана и предложените 
мерки. 

Врз основа на утврдената состојба од ставот 1 
на овој член, описно се оценува вкупната состојба 
на подготовките за општонародната одбрана. 

Член 17 
Записникот од член 16 содржи особено.-
1) назив на организацијата, заедницата или орга-

нот во кој е извршен инспекцискиот надзор,-
2) основ за вршење на инспекцискиот надзор,-
3) имиња на лицата што присуствувале при врше-

њето на инспекцискиот надзор,-
4) нормативно регулирање -на подготовките за 

општонародна одбрана,-
5) активи01ст за 'спроведување на задачите и ра-

ботите на општонародната одбрана и меѓусебната 
усогласеност на подготовките; 

6) квалитет и реалност на изработените доку-
менти на планот за одбрана и на планот за вонред-
ни ОКОЛНОСТИ; 

7) квалитет на планот за обука и степен на обу-
ченоста и оспособеноста на субјектите; 

8) квалитет и реалност на среднорочниот план за 
развој на општонародната одбрана и негово реали-
зирање ; 

9) заклучок со кратка констатација за состојбата 
на подготовките за општонародна одбрана, подгот-
веноста и оспособеноста за работа во војна, во слу-
чај на непосредна воена опасност и во други вон-
редни околности и за конечната оценка; 

10) предложени мерки за отстранување и реша-
вање на недостатоците и проблемите; 

11) поука за приговор на записник. 
Записникот го потпишуваат инспекторот што го 

извршил инспекцискиот надзор 'и раководителот на 
подготовките за одбрана на инспектираниот субјект. 

По еден примерок од записникот за состојбата на 
подготовките за одбрана во организациите, заедни-
ците и органите, инспекторот дава на користење на 
организацијата, заедницата односно органот кај кој 
е извршен инспекцискиот надзор и на надлежниот 
општински и републички орган. Еден примерок од 
записникот задржува инспекторот. 

Член 18 -
На записникот од член 17 на оваа уредба може 

да се стави приговор во рок од 15 дена од денот на 
приемот на записникот. 

Приговорот од став 1 на овој член му се подне-
сува на републичкиот секретар за народна одбрана. 

Републичкиот секретар за народна одбрана е 
должен приговорот да го разгледа во рок од 30 де-
на од денот на неговиот прием и доколку утврди 
дека приговорот е основан, може да нареди записни-
кот да се усогласи со вистинската состојба или да се 
изврши повратен инспекциски надзор. 

Повратен инспекциски надзор од став 3 на 
овој член не може да врши инспекторот на чиј за-
писник е вложен приговор. 

Член 19 
Во согласност со вкупната оценка за состојбата 

на подготовките за одбрана, инспекторот е должен 
во записникот да даде општа оценка за состојбата 
која се оценува на следниот начин: 

1) кога подготовките _ за одбрана кај инспектира-
ниот субјект се такви што овозможуваат успешно 
преминување на функционирање во војна во три 
основни ситуации: кога е изложен на удари од воз-
духот и на можни еубверзивно^диверзантски дејства 
(I ситуација); кога е загрозен со дејства на агресо-
рот од земјата, водата и воздухот (II ситуација) и 
кога агресорот се наоѓа на територијата што агре-
сорот привремено' ја запоседнал (Ш-та ситуација) — 
со оценка „мвогу добар"; 

2) кога подготовките за одбрана кај инспектира-
ниот субјект се такви што овозможуваат успешно 
функционирање во војна во 1-та и И-та ситуација 
утврдени во точка 1 на овој член — со оценка „до-
бар"; 

3) кога подготовките за одбрана кај инспектира-
ниот субјект се такви што овозможуваат успешно 
функционирање во војна во 1-та ситуација утврдена 
во точка 1 на 'овој член — со оценка задоволува"; 

4) кога подготовките за одбрана кај инспектира-
ниот субјект се такви што не овозможуваат преми-
нување на функционирање во војна ниту во случајот 
на првата ситуација утврдена во точка 1 на овој 
член — со оценка „не задоволува". 

По исклучок од став 1 на овој член, субјектите 
што престануваат со работа во војна, се оценуваат 
според разработеноста и функционалноста на план-
ските (решенија за престанок со работа. 
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Член 20 
Планот за вонредни околности се оценува опис-

но, со оценка задоволува" или „не задоволува". 
Планот од став 1 на овој член се оценува со 

оценка задоволува", кога, според постојните пропи-
си, се изработени сите предвидени документи, ако 
по СВОЈ ата содржина и квалитет се прифатливи и 
обезбедуваат реализирање на планираните задачи, 
мерки и постапки. 

'Со оценка „не задоволува" се оценува планот во 
кој не се исполнети условите од став 2 на овој член. 

Член 21 
Нормативното реѓулирање на подготовките за оп-

штонародна одбрана, меѓусебната усогласеност на 
подготовките и достигнатото ниво на организира-
носта ; план и програма за обучување да општона-
родна одбрана,- план за развој за општонародна од-
брана; усогласеност на подготовките за одбрана со 
основите на плановите и подготвителните мерки за 
одбрана на земјата; усогласеност на подготовките за 
одбрана со плановите и мерките на вооружените си-
ли и остварувањето на општествените договори и 
самоуправните спогодби од значење за општонарод-
ната одбрана, се оценуваат во рамките на подготов-
ките за одбрана дадени во планот за одбрана на 
инспектираниот субјект. 

Член 22 
Состојбата на подготовките за одбрана во оп-

штините се оценува врз основа на просечната број-
чана оценка на плановите за одбрана и резултатите 
од практичната проверка на вежбите 'на инопектира-
ните субјекти, водејќи при тоа сметка за значењето 
на одделни организации, заедници и органи. 

Кога во општините повеќе од 203/о од прегледа-
ните планови за одбрана се оценети со оценка з а -
доволува" и најмалку 30% — со оценка „не задово-
лува" состојбата на подготовките за одбрана се оце-
нува со оценка „не задоволува" без оглед на бројот 
на плановите оценети со многу добра и&и добра 
оценка 

При давањето конечна оценка за -состојбата на 
подготовките за одбрана на подрачјето на општи-
ната во која се врши инспекциски надзор, посебно 
се води сметка за организациите на здружениот труд 
што (се /носители на развојот и се од посебно значење 
за општонародна одбрана на Републиката, односно 
од значење за одбрана на општината. 

Кога кај иноперираните субјекти во општините 
повеќе од 40'°/о од плановите за вонредни околности 
се оценети со оценка „,не задоволува", состојбата на 
самозаштитните подготовки се оценува со оценка 
„.не задоволува". 

Член 23 
Извршниот совет на (собранието на општината не 

може да добие позитивна оценка кога според одред-
бите од член 19 и 20 на оваа уредба, 30°/о и повеќе 
од плановите за одбрана и плановите за вонредни 
околности на органите на управата се оценети со 
оценка „не задоволува" и најмалку 20% со оценка 

задоволува". 

Член 24 
Кога во' сложените организации на здружениот 

труд и во работните организации што имаат основни 
организации на здружен труд повеќе од 20°/о од 
плановите за одбрана се оценети со оценка задово-
лува" и 30°/о и повеќе со оценка „не задоволува", 
вкупната состојба на подготовките за одбрана се оце-
нува со оценка „не задоволува". 

Состојбата на подготовките за самозаштита кај 
инјектираните субјекти на планирањето се оценува 
со оценка задоволува", кога повеќе од 60°/о од пла-
новите за вонредни околности се оценети со оценка 
Задоволува", а со оценка „не задоволува" — кога 
40% и повеќе планови се оценети со оценка „не за-
доволува". 

Член 25 
Кога во организациите и заедниците планот за 

производство, односно за вршење на услуги во војна 
не е оценет позитивно, планот за одбрана се оце-
нува со оценка ,„не задоволува". 

Оценка за состојбата на подготовките за одбрана 
му се соопштува на раководителот на подготовките 
за одбрана. 

Заклучна оценка за состојбата на подготовките 
за одбрана во општината дава работникот од член 
ѕ на оваа уредба на заедничка седница на инспекто-
рите од републичките органи на управата и прет-
ставниците од инспектираните субјекти од подрачјето 
на општината. 

Член 26 
На извештајот за состојбата на подготовките за 

одбрана во општината може да се поднесе приго-
вор во рок од 15 дена од денот на приемот на 
извештајот. 

По приговорот на наодот и оценката на извеш-
тајот со кој состојбата на подготовките за одбрана 
на општината не е оценета како задоволителна, одлу-
чува републичкиот секретар за народна одбрана во 
рок од 30 дена од денот на приемот на приговорот. 

Член 27 
По завршениот инспекциски надзор, инспектори-

те составуваат извештај за состојбата на подготов-
ките за одбрана во дејностите во кои е извршен 
инспекцискиот надзор. 

Извештајот од став 1 на овој член се изработу-
ва врз основа на записникот на инспекторите за сос-
тојбата на подготовките за одбрана кај инсиектира-
ните субјекти. 

Инспекторите во извештајот од став 1 на овој 
член ја оценуваат состојбата на подготовките за од-
брана 1во определена стопанска или општествена 
дејност, односно во организациите, заедниците и ор-
ганите од подрачјето на општината и даваат заклу-
чок со предлог-мерки 

Член 28 
Врз основа на извештајот на инспекторите за 

состојбата на подготовките за одбрана во одделни 
стопански и општествени дејности, односно организа-
ции, заедници и органи од подрачјето на општината, 
работникот од член 9 на оваа уредба изработува 
извештај за состојбата на подготовките за одбрана 
со заклучоци и предлог-мерки, а по потреба и друго. 

Извештајот од став 1 на овој член се доставува 
до- Претседателството на СР Македонија, Извршниот 
совет на Собранието' на СР Македонија и Претседа-
телството на ЦК СКМ, а по разгледувањето на из-
вештајот од овие органи заедно со нивните предлози 
и мислења, извештајот се доставува до советот за 
народна одбрана на Собранието на општината на ко-
ја извештајот се однесува. , 

Извештајот од став 1 на овој член се доставува 
најдоцна 30 дена по завршениот инспекциски надзор. 

Освен извештај од став 1 на овој член, работни-
кот од член 9 на оваа уредба изработува и годишен 
извештај за состојбата на подготовките за одбрана 
во инспектираните субјекти во Републиката на осно-
ва на извештаите од член 27 на оваа уредба. 

Во 'годишниот извештај, покрај уводниот дел, се 
даваат општи забележувања за достигнатиот степен 
на подготовките за општонародна одбрана во Репуб-
ликата, оценка на подготовките и се предлагаат зак-
лучоци со предлог-мерки заради унапредување на 
подготовките и отстранување на недостатоците. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 29 
Одредбите на оваа уредба што се однесуваат 

на општина, соодветно се применуваат и на градска 
заедница како посебна општествено-политичка за-
едница. 
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Член 30 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „С'лужбен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 23-101/1 
14 јануари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р 

4. 
Врз основа на член 19 од Законот за системот 

на општествена контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ" бр 28/87) и член 4 и 6 од Законот за оп-
штествена контрола на цените на производите и 
услугите (,„Службен весник на СРМ", бр. 10/85), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА МЕРКА НА' НЕПОСРЕДНА 
КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ — ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈ-
ВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ДНЕВНО-ИНФОР-
МАТИВНИТЕ ПОЛИТИЧКИ ВЕСНИЦИ И СПИСА-

НИЈА НА НИПРО „НОВА МАКЕДОНИЈА" 

1. Се пропишува мерка на непосредна контрола 
на цените — определување на највисоко ниво на це-
ните на дневно информативните политички весници 
и списанија на НИПРО „Нова Македонија". 

2. Како највисоко ниво на цените на дневно-ин-
формативните политички весници и списанија на 
НИПРО ,„Нова Македонија" се определува и тоа: 

.,Нова Македонија" 300 дин 
„Флака е влазримит" 200 дин 
„Вирлик" 200 дин 
„ Остен" 500 дин 
„ Детски списанија" 400 дин 
„Екран" 700 дин 
„ Котелец'- 650 дин 

3. Оваа одлука шегува во сила наредниот ден од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-51/1 
14 јануари 1988 под ина 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

5. 
Врз основа на член 19 од Законот за 'системот 

на општествена контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ бр. 28/87) (и член 4 и б од Законот за оп-
штествена контрола на цените на производите и 
услугите („Службен весник на ОРМ", бр. 10/85), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА 
КОНТРОЛА НА ЦЕНИ — ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИ* 

СОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ — 
ПРОТЕКТИРАЊЕ НА ГУМИ 

1 Се пропишува мерка на непосредна контрола 
на цените определување највисоко ниво на цените 
на услугите — протектирање на гуми. 

2. Организациите на здружениот труд можат да 
ги зголемат цените на услугите — протекување на 
гуми за 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-52/1 
14 јануари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р 

6. 
Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Из-

вршниот совет на Собранието на СРМ („.Службен 
весник на СРМ" бр. 43/81) и член 173 став 3 од За-
конот за државната управа (^Службен весник на 
СЕМ" бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ 
РАБОТИ ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста помошник на ди-
ректорот на Управата за заеднички работи во Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
Мирко Спировски, поради исполнување на условите 
за пензија, заклучно со 31 декември 1987 година, 
кога му престанува работниот однос. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на -СРМ". 

Бр. 17-2395/1 
10 декември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

7. 
Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Из-

вршниот совет на Собранието на СРМ (^Службен 
весник на СРМ" бр. 43/81) и член 173 став 3 од За-
конот за државната управа („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/80). Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш. Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ 
РАБОТИ ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО 

НА СРМ 

Се разрешува од должноста советник на дирек-
торот на Управата за заеднички работи во Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија Татомир 
Крстевски. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-2168/4 
10 декември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р, 
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8. 
Врз основа на член 171 од Законот за државната 

управа (^Службен весник на СРМ-' бр. 45/80), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЛАВЕН РЕ-

ПУБЛИЧКИ УПРАВЕН ИНСПЕКТОР 

Се разрешува од должноста главен републички 
управен инспектор Методија Му р атов ски, поради за-
минување на друга должност, заклучно со 30 септем-
ври 1987 година. 

Ова решение ќе се објави во ^Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-2495/1 
24 декември 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Илија Филиповски, е. р. 

9. 
Брз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ-
ТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

Се разрешува од должноста помошник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за здравство и 
социјална политика д-р Виолета Малинска — Пе-
трушевска, поради заминување на друга должност 
заклучно со 13 декември 1987 година. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-2459/2 
24 декември 1987 година 

Скопје Потпретседател 
на Извршниот совет, 

Илија Филиповски, е. р. 

10. 
Врз основа на член 9 од Законот за основање 

на Заводот за геодетски и фотограметриски работи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 9/77), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА РА-
БОТНИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИ* 
ДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА 

ГЕОДЕТСКИ И ФОТОГРАМЕТРИСКИ РАБОТИ — 
СКОПЈЕ 

Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија дава согласност на Одлуката на Работнич-
киот оовет на Заводот за геодетски и фотограметрис-
ки работи — Скопје, број 02-201/1 од 23 ноември 
1987 година, со која за индивидуален работоводен 
орган на Заводот е именуван Петар Шијаковски, 
дипл. геодетски инженер — професор по стручни 
предмети во Градежниот училишен центар Здравко 
Цветковски" — Скопје. 

2. Ова решение влегува ,во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр, 17-2263^1 
24 декември 1987 година 

Скопје Потпретседател 
на Извршниот совет, 

Илија Фшшповски, е. р. 

11. 
Врз основа на член 143, став 2 од Законот за 

даноците на граѓаните |(„Службен весник на СРМ" 
бр. 12/87), републичкиот секретар за финансии до-
несува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ПРИЈАВИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува формата, содр-

жината и начинот на пополнување на даночните 
пријави и тоа*. 

— даночната пријава за обврзниците од самостој-
но вршење на стопанска дејност и за обврзниците 
од професионална дејност, како и за даночните 
обврзници на данокот од личен доход од земјодел-
ска дејност што се обложуваат со данок по вистин-
ски доход, е во формат од 32 х 24 сантиметри, и се 
состои од 4 страници (образец 1), 

— даночната пријава за обврзниците од вршење 
на стопанска и за обврзниците од професионална 
дејност, кои данокот го плаќаат во годишен пауша-
лен износ во формат од 30 х 12 сантиметри и се 
состои од 2 страници (образец 2); 

— даночната пријава за облогот со данок на 
приход од имот е во формат од 30 х 25 сантиметри 
и се оостои од 2 страници (образец 3); 

— даночната пријава за облог со данок на имот 
е во формат од 30x25 сантиметри и се состои од 
2 страници (образец 3-а), и 

— даночната пријава со данок на вкупниот при-
ход на органите е во формат од ,30x21 сантиметри 
и се состои од 4 страници (образец 4). ., -

Член 2 '' *; : 
Даночните пријави се пополнуваат на тој на-

чин што општите податоци за даночните обврзници 
и за издржуваните членови на нивното семејство ги 
пополнуваат сите подносители на даночните пријави, 
а податоците за остварените приходи, средствата за 
работа и ел. се внесуваат во зависност од видот на 
приходот што е остварен во годината за која се 
врши облогот, во колоните содржани во даночните 
пријави од член 1 на овој правилник. 

Член з 
Пополнувањето на даночните пријави се врши со 

мастило или со хемиски молив и тоа по хронолошки 
ред според содржината на даночната пријава. 

Бришаните податоци не можат да се бришат, 
туку 'погрешно напишаните текстови или броеви се 
прецртуваат со 2 хоризонтални линии, така што 
да може да се прочита прецртаниот текст или број. 
Исправниот текст или број се впишува над прецр-
таниот текст. 

Член 4 
Составен дел на овој правилник се пропишаните 

обрасци на даночните пријави од член 1 на овој 
правилник. 

_ Член 5 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за формата и содр-
жината на даночните пријави („Службен весник на 
СРМ" бр. 2/78). 

Член б 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 14-3681 
5 јануари 1988 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
м-р Методија Тотевски, е. р. 
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12. ' 
Врз основа на член 59, став 3 и 4 од Законот за 

даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ" 
број 12/87) и член 11 од Законот за посебниот данок 
на промет на производи и услуги („Службен весник 
на СРМ" број 39/82, 23/83, 13/84, 23/84, 31/84, 22/85, 
44/85, 4/87, 36/87 и 44/87), републичкиот секретар за 
финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВО-
ДЕЊЕ НА РАБОТНИТЕ КНИГИ И НА ПОМОШ-
НАТА ЕВИДЕНЦИЈА НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИ-
ЦИ ШТО ВРШАТ СТОПАНСКА И ПРОФЕСИОНАЛ-

НА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содр-

жината и начинот на водење на работните книги и 
на помошната евиденција од страна на даночните 
обврзници што вршат стопанска и професионална 
дејност 

Член 2 
Работните книги се укоричени и со емственик 

сошиени или тие можат да бидат во слободни лис-
тови во вид на картици. 

Работните книги во слободни листови се водат 
за секој вид на продадена односно набавена стока, 
готови производи, суровини и материјали, извршени 
услуги, исплатени законски обврски, режи ски тро-
шоци и др 

Во која форма ќе се водат работните книги, во 
смисла на став 1 и 2 од овој член, избира самиот 
даночен обврзник. 

Член 3 
Работните книги и помошната евиденција (блок-

кочани на сметки, признаница парагон-блок, патен 
налог, регистарска лента) се заверуваат пред употре-
бата кај надлежниот орган на општината. 

I. ФОРМА И СОДРЖИНА НА РАБОТНИТЕ КНИГИ 
И ПОМОШНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

Член 4 
Даночните обврзници што самостојно вршат сто-

панска и професионална дејност, кои се обложуваат 
според вистински доход ги водат работните книги и 
тоа: 

1. Даночните обврзници од дејностите: месарска 
и колбасичарска, производство на леб и бели печива, 
печење и мелење на кафе и негови сурогати, изра-
ботка на предмети од пластични маси и вештачки 
смоли и слаткарска дејност ги водат работните книги 
на следниве обрасци: 

— книга на прометот, според образецот „РК-П", и 
— книга за набавка на материјали и трошоци, 

според образецот „РК-МТ". 
2. Даночните обврзници што вршат угостител-

ска дејност ги водат работните книги на следниве 
обрасци: 

— книга на прометот, според образецот „РК-ПУ"; 

— книга за набавка на материјали и трошоци, 
според образецот „Р,К-МТУ". 

3. Даночните обврзници што вршат адвокатска 
и друга професионална дејност водат единствена кни-
га на прометот и на трошоците според образецот 
„РК-ПТА". 

4. Останатите даночни обврзници водат единстве-
на книга на прометот и на трошоците според обра-
зецот „РК-ПТОи. 

Даночните обврзници од дејностите-, автомехани 
чарска, автолимарска, автолакерска, автоелектричар-
ска, автобраварска, столарска, леарска, машинобра-
варска, изработка на ролетни, металостругарска, бра-
варска, шивачка, чевларска, нрецизномеханичарска, 
винклерска, сервис за поправка на апарати за дома-
ќинството, водат и книга за работни налози според 
образецот „РК-РНи. 

Член 5 
Покрај работните книги, даночните обврзници се 

должни да водат и помошна евиденција и тоа-. 
— обврзниците од член 4, точка 1, дневен извеш-

тај за остварениот промет — според образецот 
„ДИП-1", пресметка на данокот на промет (основен 
и посебен) „ПД" и евиденција на основните средства 
и алатот — според образецот „ИН"; 

— обврзниците од член 1, точка 2: дневен извеш-
тај за остварениот промет — според образецот 
„ДИП-2", пресметка на данокот на промет (основен 
и посебен) — „ПД" и евиденција на основните сред-
ства и алатот — според образецот „ИН" ; 

— обврзниците од член 4, точка 3: именик на 
странките според образецот „ИС" и евиденција на 
основните средства и на инвентарот според образе-
цот ,„ИН"; 

— обврзниците од член 4, точка 4: пресметка на 
данокот на промет — според образецот „ПД" и еви-
денција на основните средства, алатот и инвентарот 
— според образецот „ИН" ; 

— обврзниците што вршат промет на стока на 
мало водат и аналитички картици според образецот 
УАК" и евиденција на основните средства и инвента-
рот според образецот „ИН", како и пресметка на 
данокот на промет (основен и посебен) според обра-
зецот „ПД". 

Член 6 
Книжењето во работните книги и во помошната 

евиденција се врши врз основа на соодветна доку-
ментација од која се утврдува основата за книжења-1 

та, како што се: сметка, признаница, контролна лен' 
та од регистар-касата, копија од парагон-блокот, си-
туација, фактура и друга соодветна документација за 
прометот, набавката и за извршените услуги. 

Признаницата што ја издаваат адвокатите се во-
ди според образецот „ПА". 
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Обврзниците што го евидентираат прометот пре-
ку регистар-каса, во случаите кога регистар-касата е 
неисправна, како и обврзниците што водат книга 
на прометот а не располагаат со регистар-каса изда-
ваат парагон блок според образецот „ПБ". 

Член 7 
Обрасците за работните книги и помошната еви-

денција се составен дел на овој правилник. 

II. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РАБОТНИТЕ КНИГИ 
И НА ПОМОШНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

А. Работни книги 
[ 

1. Книга на прометот 

Член 8 
Во книгата на прометот според образецот „РК-ПУ" 

се книжи остварениот бруто-приход за продадените 
стоки (производи), одношо за извршените услуги. 

Книжењето на прометот се врши секој ден но 
најдоцна во наредните з дена од денот кога е извр-
шен прометот со граѓаните, а за прометот извршен 
со општествените правни лица книжењето се врши 
наредниот ден, а најдоцна во наредните три дена од 
денот кога е прометот наплатен. 

Книгата содржи потребен број колони и во нив 
се книжи следново: 

— во колоната 1 се впишува редниот број на 
секое поодделно книжење; 

— во колоната 2 се впишува датумот на (книже-
њето (ден, месец и година); 

— во колоната 3 се впишува бројот на доку-
ментот врз основа на кој се врши книжењето; 

— во колоната 4 се впишува името и презимето 
односно називот и адресата на купувачот, а за про-
метот за кој не се издава документ — се впишува 
„дневниот назар", 

— во колоната 5 се впишува видот на прометот 
односно услу1ата поединечно врз основа на докумен-
тот (фактура, сметка, ситуација — дневен извештај 
и ел); 

— во колоните 6, 7 и 8 се впишува остварениот 
приход од продадените стоки односно наплатениот 
надоместок за извршената услуга и износот на вкуп-
ниот надоместок, врз основа на дневниот извештај за 
прометот (,„ДИП-1"), 

— во колоната 9 може да се внесе забелешка или 
ознака за дообј апнување на одделни книговодствени 
промени. 

Член 9 
Во книгата на прометот според образецот 

„РК-ПУ" се книжи остварениот бруто-приход од про-
дадените алкохолни и безалкохолни пијалаци од хра-
на и од други угостителски услуги. 

Книжењето на прометот се врши секој ден, а нај-
доцна во наредните 3 дена врз основа на состојбата 
од дневниот извештај според образецот „ДИП-2". 

Исечокот од касената лента, односно примерокот 
од парагон-блок се дава на корисникот на услугата 
истовремено со послужувањето. 

Книгата на прометот содржи потребен број ко-
лони и во нив се книжи следново. 

— во колоната 1 се впишува редниот број на 
книжењето; 

— во колоната 2 се впишува датумот на кни-
жењето (ден, месец и година); 

— во колоната 3 се впишува бројот на дневниот 
извештај; ' 

— во колоната 4, 5, 6 и 7 се впишува дневниот 
промет одделно за алкохолни пијалаци, за безалко-
холни пијалаци, храна и од други угостителски услу-
ги, а во колоната 8 се впишува збирно остварениот 
промет за односниот ден. 

2. Книга за набавка на материјали и трошоци 

Член 10 
Во-книгата за набавка на материјали и трошоци 

според образецот „РК-МТ" се книжат ,сите набавени 
суровини, помошен и погонски материјал, готови 
стоки, делови за вградување, друг материјал и тро-
шоци врз основа на соодветна документација за на-
бавените материјали и за трошоците (сметка, ометко-
рашшска и слично), како и врз основа на пописот 
извршен на залихите на овие материјали на крајот 
од годината или во почетокот на секоја година 

Книжењето на набавените материјали и на тро-
шоците се врши секој ден, а најдоцна во наредните з 
дена од денот кога е извршена набавката и се пла-
тени трошоците, односно од денот кога е примен до-
кументот за извршената набавка на материјалите и е 
платен трошокот. 

Книгата содржи потребен број колони и во. нив 
се книжи следново: 

— во колоната 1 се впишува редниот број на 
секое поединечно книжење; 

— во колоната 2 се впишува датумот на кни-
жењето (ден, месец и година); 

— во колоната 3 се впишува бројот на докумен-
тот врз основа на кој се врши книжењето (фактура, 
сметка, испратница и ел); 

-— во колоната 4 се впишува називот на органи-
зацијата, односно името и презимето и адресата на 
лицето од кое е извршена набавката на материјалот 
односно извршена услугата,-

— во колоната 5 се впишува видот на набаве-
ниот материјал односно извршената услуга; 

— во колоната 6 се впишува набавената вред 
ност на материјалот, 

во колоната 7 се впишува износот на другите 
трошоци,- и 

— во колоната 8 се впишува евентуалната забе-
лешка во врска со книжењето, односно се дава врска 
за некоја извршена промена 

Член 11 
Во книгата за набавка на материјали и за тро-

шоци според образецот „РК-МТУ", се книжат извр-
шените набавки на материјали и трошоци односно 
набавка на алкохолни и безалкохолни пијалаци, пре-
хранбени стоки, други материјали и платените тро-
шоци. 

Книжењето на набавените материјали и плате-
ните трошоци се врши секој ден, а најдоцна во на-
редните 3 дена од денот кога е добиен документот 
за книжење (фактура, сметкорасписка, испратница и 
слично). 

Книгата содржи потребен број на колони и во / 
нив се книжи следново 

— во колоната 1 се впишува редниот број на се-
кое поодделно книжење 

— во колоната 2 се впишува датумот на книже-
њето (ден, месец и година); 

— во колоната 3 се впишува бројот на доку-
ментот, 

— во колоната 4 се впишува називот на органи-
зацијата, односно' името и презимето и адресата на 
лицето од кое е извршена набавката, односно извр-
шена услугата, 

— во колоните од 5 до 16 се впишуваат коли-
чествата (литар и ел.) и набавната вредност пооддел-
но за пивото, природните вина, природните ракии 
и вињаци и други алкохолни пијалаци, минерални и 
газирани води и освежителни газирани безалкохолни 
пијалаци; 

— во колоните 17 и 18 се |впишуваат количества-
та и набавната вредност на соковите од јужно 
овошје; 

— во колоните 19 и 20 се впишуваат количество-
то и набавната вредност на кафето,-

— во колоните 21 и 22 се впишуваат количество-
то и набавната вредност на прехранбените и други 
артикли,-
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— во колоната 23 се впишува вкупниот износ на 
набавените материјали; 

— во колоната 24 се впишува пресметаниот и 
платениот данок на промет; 

— во колоната 25 се впишува износот на прес-
метаниот и исплатениот бруто личен доход; 

— зо колоната 26 се впишува износот на остана-
тите трошоци; 

— во колоната 27 се впишува износот на вкуп-
ните трошоци. , 

3. Книга на прометот и на трошоците 

Член 12 
Во книгата на прометот и на трошоците според 

образецот („РК-ПТА" се книжи остварениот приход 
од адвокатски услуги и направените трошоци потреб-
ни за остварување на тој приход. 

Книжењето на приходите и на трошоците се 
врши секој ден, а најдоцна во наредните три дена 
од денот кога е наплатен надоместокот за изврше-
ната адвокатска услуга, односно од кога е извршена 
исплатата на направениот трошок. 

Книгата содржи потребен број колони и во нив 
се книжи следново; 

— во колоната 1 се впишува редниот број на 
секое поодделно книжење; 

— во колоната 2 се впишува датумот на книже-
њето (ден, месец и година)-

— во колоната 3 се впишува бројот на докумен-
тот односно бројот на признаницата за примениот 
надоместок за адвокатска услуга, односно бројот на 
документот за извршената исплата за направениот 
трошок,-

— во колоната 4 се впишува името и презимето 
на лицето односно називот на организацијата од 
која е остварен приходот, односно кому му е испла-
тен на име направен трошок и адреса на лицето 
односно на организацијата, 

— во колоната 5 се впишува редниот број од 
именикот на странките,-

-— во колоната 6 се впишува видот на адвокат-
ските услуги (тужба, жалба, договор, застапување 
пред судот, затворање на канцеларијата и др.), однос-
но видот на направениот трошок (канцелариски ма-
теријал, неплатена струја и ел), 

— во колоната 7 се впишува износот на приме-
ниот надоместок во динари за извршената адвокат-
ска услуга при што авансот се книжи посебно се до 
конечната наплата за извршената услуга; 

— во колоната 8 се впишува износот на име 
исплатени трошоци сврзани со остварувањего на при-
ходите; и 

— во колоната 9 се впишува забелешката во вр-
ска со книговодствените промени. 

Член 13 
Во книгата на прометот и на трошоците, според 

образецот „РК-ПТО", се книжи остварениот приход 
од продадени стоки односно извршени услуги како 
и направените трошоци потребни за остварениот 
приход. 

Книжењето на приходот и на трошоците се 
врши најдоцна во наредните три дена од денот кога 
е наплатен (остварен) приходот, односно кога е извр-
шена исплатата на направените трошоци 

Книгата содржи потребен број колони и во нив 
се книжи следново; 

— во колоната 1 се впишува редниот број на се-
кое поодделно книжење; 

— во колоната 2 се впишува датумот на книже-
њето ((ден, месец и година), 

— во колоната 3 се впишува бројот на докумен-
тот ^сметка, признаница, ситуација, парагон-блок 
И -СЛ); 

— во колоната 4 се впишува името и презимето 
односно називот на корисникот на услугите, односно 
на лицето или организацијата од кого е набавен 
потрошениот погонски материјал и стоки (кому му 
е извршено плаќањето); 

— во колоната 5 се впишува видот на услугата 
(превозничко-услужна, градежно изведување, изград-
ба на градежни згради, деловни простории, малтери-
сување, бетонирање и ел.), односно видот на напра-
вениот трошок (бензин, масло и ел.), исплатен личен 
доход и ел. 

— во колоната 6 и 7 се .впишува износот на 
остварениот приход од продадени стоки и извршени 
услуги врз основа на издадената документација (фак-
тура, сметка, .признаница, ситуација и ел); 

— во колоната 8 и 9 се впишува износот на ис-
платените трошоци за набавени стоки (материјали, 
суровини, помошен и погонски материјал, гориво, 
мазиво, исплатен личен доход и др.), врз основа на 
уредни документи за извршени исплати односно упла 
ТИ; И 

— во колоната 10 се впишува евентуална забе-
лешка по однос на книговодствените промени. 

Член 14 
Во книгата за работни налози според образецот 

„РК-РН" книжењето се врши во моментот на прие-
мот на порачката од страна на граѓанинот на кој 
треба да му се изврши услугата односно изготви 
производот 

Книгата оодржи потребен број колони и во нив 
се книжи следново: 

— во колоната 1 се впишува редниот број на 
книжењето; 

— во колоната 2 се впишува име и презиме на 
порачувачот; 

— во колоната 3 се впишува адреса на порачу-
вачот (хместо, улица и број); 

— во колоната 4 се впишува денот на извршува-
њето на порачката,-

— во колоната 5 се впишува предметот-објектот 
на кој (ќе се изврши услугата по порачката; 

— до колоната 6 се впишува описот на работата 
што се извршува за нарачувачот; 

— во колоната 7 се впишува датумот на напла-
тената услуга и бројот на сметката,- и 

— во колоната 8 се впишува описот на вграде-
ните делови и материјали и нивната вредност. 

Б. Помошна евиденција 

1. Дневен извештај 

"Член 15 
Дневниот извештај за прометот се води врз осно-

ва на издадените документи за испорачаните стоки, 
односно за извршените услуги (сметки, парагон-блок, 
ситуација, контролна лента од регистар-каса и ел) и 
служи како збир односно рекапитулар за дневно кни-
жење во книгата на прометот 

Дневниот извештај од даночните обврзници, кои 
поради карактерот на работата немаат промет секој 
ден се составува во денот кога е остварен приходот, 
а се прокнижува во книгата на прометот, односно 
во книгата на трошоците наредниот ден. 

Обврзниците што вршат промет на стока на град* 
ските пазаришта, преку тезга, дневниот извештај за 
прометот го составуваат врз основа на потврдата за 
наплатениот надоместок од управата за пазарипгга за 
користење на тезгата. 

Дневниот извештај и документите за книжење во 
книгата на прометот, односно во книгата на проме-
тот на трошоците се водат според пропишаните 
обрасци („ДИП-1" и „ДИП-2"). 

2. Именик на странките 

Член 16 
Даночните обврзници што вршат адвокатски 

услуги водат именик на странките кој претставува 
помошна евиденција кон книгата на прометот и кни-
гата на трошоци. 

Именикот на странките содржи потребен број 
кодови и во нив се книжи следново 
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— во колоната 1 се впишува редниот број на 
прометот; 

— во колоната 2 се впишува името и презимето, 
односно називот на организација што користеле 
адвокатска услуга; 

— во колоната 3 се впишува местото и адресата 
на корисникот на услугата, 

— во колоната 4 се впишува датумот на започ-
нувањето на прометот; 

— во колоната 5 ое впишува датумот на заста-
пувањето на странката пред судот,-

— во колоната 6 се впишува редниот број на 
книгата на прометот и на книгата на трошоците 
,.РК-ПТА", под кој е заведена странката; и 

— во колоната 7 се впишува евентуалната забе-
лешка во врска со книговодствените промени. 

з. Аналитичка картица „АК" 

Аналитичката картица содржи потребен број ко-
лони и во нив се книжи следново: 

— во колоната 1 се впишува редниот број на 
промената; 

— во колоната 2 се впишува датумот на кни-
жењето; 

— во колоната 3 се впишува бројот на докумен-
тот; 

— во колоната 4 се впишува називот на доба-
вувачот; 

— во колоната 5 се впишува единица мЈера; 
— ©о колоната 6 се впишува количината на стап-

ката; 
— во колоната 7 се впишува набавната цена; 
— во колоната 8 се впишува вкупниот износ од 

колоната 6 и 7; 
— во колоната 9 се впишува продажната цена; 
—- во колоната 10 се впишува износот од коло-

ните 6 И 9; 
— во колоната 11 се впишува износот на одобре-

ниот рабат; и 
— во колоната 12 се впишува забелешката во 

врска со книжењето. 

4. Пресметка на данокот на промет 

Член 17 
Обврзниците на данокот на промет што се за-

должени да водат работни книги секој месец соста-
вуваат пресметка на данокот според образецот „ПД". 

Пресметката на данокот на промет на произво-
ди и услуги се составува врз основа на податоците 
од работните книги и од другата документација 

Пресметката на данокот на промет има потребен 
број колони и ВО' нив се впишува следново-

— во колоната 1 се впишува тарифниот број; 
— во колоната 2 се впишува видот на произво-

дот и услугата,-
— во колоната 3 се впишува даночната основица 

на данокот на промет од која се пресметува соод-
ветниот данок,-

— во колоната 4 и б се впишува стапката на да-
нокот и тоа одделно за основниот и одделно за по-
себниот данок на промет на производи и услуги; 

— во колоната 5 и 7 се впишува износот на да-
нокот и тоа одделно за основниот и одделно за по-
себниот данок на промет на производи и услуги. 

5. Евиденција на основните средства, инвентарот и 
на алатот 

Член 18 
Даночните обврзници што се задолжени да во* 

дат работни книги водат евиденција за основните 
средства и за алатот според образецот „ИМ". Во 
оваа евиденција се внесува хронолошки секое ку-
пено основно средство или алат врз основа на доку-
ментот за набавка (фактура, сметка и ел) според на-
бавната /вредност, а за постојните средства врз осно-
ва на пописот што се врши на крајот од секоја го-
дина. 

Евиденцијата на основните средства и инвентарот 
содржи потребен број колони и тоа-. 

— во колоната 1 се впишува редниот број на 
предметот; 

— во колоната 2 се впишува датумот на книже-
њето (ден, месец и година на набавката). 

— во колоната 3 се впишува бројот на докумен-
тот (фактура, сметка и ел.), одвоено на пописниот 
лист за инвентарот со кој е извршена набавка на 
оловните средства односно инвентарот,-

— во колоната 4 се впишува видот на основните 
средства, инвентарот, односно алатот; 

— во колоните 5, 6 и 7 се впишува набавната 
вредност и се врши отпис секоја година според стап-
ките пропишани за амортизација; и 

— во колоната 8 се (впишува забелешката во 
врска со книжењето. 

Ш . НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РАБОТНИТЕ КНИГИ 

Член 19 
Водењето на работните книги се врши уредно, 

при што да се обезбеди: 
— од работните книги да може во секое време 

да се утврди остварениот вкупен приход и нужните 
трошоци за остварување на тој приход; 

— книжењето да се врши врз основа на веро-
достоен документ и пропишаната помошна евиден-
ција и налози, кои се нумерираат со редни броеви 
заради поврзување на книжењата во книгите; 

— секоја промена да се книжи хронолошки спо-
ред времето на настанувањето, користејќи го опре-
делениот простор во работната книга без да се оста-
ват празнини, а според содржината на секоја работ-
на книга,-

— погрешните книжења се прецртуваат со две 
хоризонтални црвени линии, без да се бришат или 
на друг начин да се поправаат, така што да може 
да ое прочита прецртаниот текст или број. Испра-
вениот текст или број се впишува над прецртаното. 

IV. ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ КНИГИ И 
СОСТАВУВАЊЕ НА БИЛАНСОТ НА ПРИХОДИТЕ 

И РАСХОДИТЕ 

Член 20 
Заклучувањето на работните книги се врши се-

кој месец по истекот на месецот, во рок од 5 дена, 
а конечно заклучување се врши со состојба на 31 де-
кември, а најдоцна до 15 јануари за изминатата го-
дина. 

Заклучувањето се врши така што под последното 
книжење се подвлекува линија и се врши собирање 
на колоните. 

Член 21 
По истекот на годината, а најдоцна до 30 ја-

нуари во тековната година за изминатата година, да-
ночните обврзници составуваат биланс на приходите 
и на расходите според образецот „Б", кој е составен 
дел на т о ј правилник. 

Билансот на приходите и расходите се составува 
врз основа на работните кнгии и тоа на следниов 
начин: 

1. Бруто-приходот (вкупната реализација) од ко-
лоната 8 од книгата на прометот (образец „РК-П"), 
односно од колоната 8 (образец „РК-ПУ"), од коло-
ната 6 и 7 од книгата на прометот и на трошоците 
(образец „РК-ПТОа), 'односно од колоната 7 од кни-
гата на прометот на трошоците (образец „РК-ПТА"); 

2. Збирот од колоната 7 од книгата на набавка 
на материјали и трошоци (образец „РК-МТ") и од 
колоната 23 и 27 од книгата за набавка на мате-
ријали и трошоци (образец „РК-МТУ"), од колоната 
8 од книгата на прометот и на трошоците (образец 
„РК-ПТО"), и од колоната 7 од книгата на прометот 
на трошоците (образец „РК-ПТА"), се внесува во ко-
лоната 3, под I I од билансот; 
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3. Вредноста на основните средства и алатот се 
внесува ,во билансот во делот IV ^Вредност на делов-
ните средства" врз основа на евиденцијата на основ-
ните средства и на инвентарот според образецот 
„ИН" по набавна вредност од која се пресметува 
амортизации' ата; 

4. Вредноста на залихите и на готовите стоки, 
полуцроизводите и на репроматеријалите (по набав-
на цена) се внесува во билансот во делот V „Вред-
ност на залихите", врз основа на пописот што даноч-
ниот обврзник го врши на крајот од секоја година. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 22 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник, престанува да важи Правилникот за фор-

мата, содржината и начинот на водењето на работ-
ните книги и на помошната евиденција на даночните 
обврзници што вршат стопанска и професионална 
дејност (^Службен весник на СРМ", број 14/83). 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „ Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 14-3681/1-37 
6 јануари 19Ѕ8 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
м-р Методија Тотевски, е. р 

I 
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13. 
Врз основа нд член 232 од Законот за даноците 

на граѓаните (^Службен весник на СРМ", број 12/87), 
републичкиот секретар за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КНИЖЕЊЕ НА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

I. .ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Книжењето на даноците на граѓаните се врши спо-

ред одредбите на овој правилник. 

Член 2 
Книжењето на даноците се врши според начела-

та на двојното книговодство по пат на копирање или 
механографоки, а според посебно пропишан сметко-
воден план за л и ж е њ е на даноците на граѓаните. 

Начелото на двојно книжење се оостои во тоа 
што секоја книговодствена промена се книжи на две 
одвоени сметки, така што за ист износ едната смет-
ка должи а другата побарува. 

Копирното книжење (преку индиго или машин-
ски) обезбедува (истовремено книжење на соодветните 
сметки во главната книга и во главниот и помош-
ниот дневник. 

а Член 3 
Книжењето на даноците во книговодствените кни-

ги се врши уредно, при што да се обезбеди: 
1 преку извршените книжења да може во секое 

време да се утврди висината на даночната обврска 
и износите на поединечните уплати; 

2. книговодствените промени се книжат хроно-
лошки шорсд времето на настанувањето, користеј-
ќи го определениот простор во книговодствените кни-
ги без да се оставаат празнини; 

3 погрешните книжења се поправаат со црвено 
мастило, без да се бришат или на друг начин попра-
ваат, 

4. книжењата се вршат врз основа на уредни 
документи и налози за книжење, кои се нумерирани 
со редни броеви заради поврзување на книжењата во 
книгите и ел.; и 

5. документацијата врз основа на која се изврше-
ни книжења се чува средена според времето на нив-
ното книжење — по денови, месеци и години во ре-
гистратори 

Член 4 
Книжењето се врши со: 
1. преносот на состојбата на сметките (долг или 

претплата) по завршна сметка од претходната го-
дина, 

2. редовното годишно задолжение, задолжението 
со аконтација, како и сите измени на задолженијата, 

3 уплатата на даноците, пресметаната и напла-
тената камата, трошоците по присилната наплата и 
евентуалните депозити, 

4 враќањето по основа на неправилно или пове 
ќе платени даноци; 

5. распоредувањето на уплатените износи од со-
бириата преодна сметка преку процентуално^ уче-
ство (клуч за распределба) и распоредувањето на 
другите приходи, кои не се уплатуваат преку прсол-
ната (собирна) сметка (празнење на сметките); и 

6. отписите на даноците 

Член 5 
Книжењето на книговодствените промени од член 

4 на овој правилник се вршат врз основа на следна-
ва документација-

1. преносот на состојбата на сметките (долг или 
претплата) по завршната сметка од претходната го-
дина,-

2. задолженијата; 
— за обврските што се плаќаат во годишен из-

нос, а кои се книжат во синтетичките сметки — 
сметките на "даноците врз основа на рекапитулација 
изготвена според решенијата за утврдување на дано-
ците што се плаќаат во годишен износ (по истекот 

на годината или во годишен износ), а за оние за-
долженија што се книжат во индивидуалните (ана-
литички) сметки на обврзниците врз основа на ре-
ш еми Јата за утврдување на данокот; 

— за аконтацијата на обврзниците што данокот 
го плаќаат според вистински доход, а која се книжи 
во синтетичките сметки врз основа на рекапитула-
цијата изготвена според решенијата за облог со да-
нок за претходната година, а за книжењата на акон-
тацијата во индивидуалните (аналитичките) сметки — 
врз основа на решенијата за облог со данок за прет-
ходната година (извлечение), 

— за новите обврзници, врз основа на решени-
јата за висината на аконтацијата на данокот, и 

— за даноците по одбивање, врз 'основа на из-
водот од Службата на општественото книговодство 
за уплата, 

з уплатите: 
— уплатите што се вршат преку банка врз осно-

ва на изводот за уплата од Службата на општестве-
ното книговодство во главната книга на синтетички-
те сметки, а во индивидуалните (аналитички) сметки 
на обврзниците — врз основа на извештаите за упла-
та што се доставуваат со изводот,-

— редовната наплата на каматата врз основа на 
извршената пресметка за уплата на индивидуалните 
сметки на обврзниците, а во главната книга — врз 
основа на вкупниот износ преку помошниот дневник 
(образец П. Д.); (ПД), 

— Присилно наплатена камата врз основа на 
распоредното решение во индивидуалните сметки на 
обврзниците, а во главната книга — врз основа на 
рекапитулацијата од распоредените решенија; и 

— депозитот се книжи врз основа на документа-
цијата за уплатата, а расчистените уплати по депо-
зитот — врз основа на решението на органот за при-
ходи на општината; 

4. враќањето по основа на неправилно или пове-
ќе платените даноци — врз основа на решението за 
враќање; 

5. отпишувањето на данокот — врз основа на ре-
шение или одлука (Од надлежниот орган во индиви-
дуалните сметки на обврзниците, а во главната книга 
— врз основа на вкупниот износ на отпиените, однос-
но вкупниот износ според помошниот дневник; 

6. промените што настануваат во текот на годи-
ната, во случај на елементарни непогоди, второсте-
пена одлука и др. се книжат врз основа на решени-
јата со кои се изменети редовните задолженија (пре-
ку припие и отпис за разликата, односно преку стор-
нирање на првобитното задолжение и книжење на 
новото задолжение); 

7. распоредувањето на уплатените даноци од пре-
сдната '(собирна) сметка (празнењето на сметката) се 
врши врз основа на вирмански налози од органот за 
приходи на општината, и распоредувањето на други-
те даноци што не се уплатуваат преку оваа (собир-
на) преодна сметка, се врши врз основа на вирман-
ски налог на органот за приходи на општината. 

Книжењето на промените од став 1 на овој член 
се врши врз основа на оригинални документи, со 
тоа што за книжењето на промените што се вршат 
врз основа на рекапитулација се зема рекапитулаци-
јата што ја заклучил одговорниот работник, а ја 
потпишал старешината на органот за приходи на 
општината 

II КНИЖЕЊЕ И ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА КНИГИТЕ 

1. Книги, книжења и обрасци за книжење 

Член 6 
За книжење на даноците на граѓаните се водат 

следниве клип*: 
1. дневник (главен и помошен); 
2. главна книга; 
— книга на паричниот промет (благајна, банка, 

депозит),-
—( книга на даноците,-
— книга на обврзниците на даноците; и 
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3. помошна книга — индивидуалната (аналитич-
ка) сметка. 

За книжење на даноците на граѓаните се водат: 
регистар на употребени обрасци за книжење и за 
изработка на годишна завршна сметка регистар на 
обврзниците и азбучните на обврзниците. 

Член 7 
Дневникот (главниот и помошниот) се води на 

слободни листови. 
Книгата на паричниот промет, книгата на дано-

ците и книгата на обврзниците на даноците ги содр-
жат синтетичките сметки од класите „0", „1" и „2" 
од сметководниот план и се водат на картици (кар-
тотека) како сметка на паричниот промет, сметка на 
даноците и сметка на обврзниците. ' 

регистарот на употребени обрасци за книжење и 
за изработка '-на годишна завршна сметка се води 
како посебна евидентна книга за употребени обрас-
ци во вид на подврзана книга. 

Регистарот на обврзниците се води во /вид на 
евидентна книга за индивидуалните сметки на обврз-
ниците за годината. 

Член 8 
Книгите за книжење на даноците и книгите за 

евиденција ги содржат потребните колони за кни-
жење 

Книгите се водат на следниве обрасци: 
— ГД — главен дневник; 
— Г1Д — помошен дневник; 
— ГК — сметки на паричниот промет, сметка на 

даноците и сметка на обврзниците на даноците, 
— АК — индивидуални (аналитички) сметки на 

обврзниците; 
— НК — налог за книжење,-
— РО — 1 — регистар на употребени обрасци,- и 
_ ро — 2 — регистар на обврзниците; 
Пред употребата, обрасците мораат да бидат за-

верени од страна на старешината на органот за 
приходи на општината или од него овластеното лице, 
освен налогот за книжење. 

Обрасците од став 2 на овој член се составен дел 
на ОВОЈ правилник. 

Член 9 
Главната книга »(ГК) се води за секоја година по-

себно, а индивидуалните сметки (АК) за обврзниците 
што даноците ги плаќаат преку преодната (собирна) 
сметка за 4 години 

Индивидуалните (аналитички) сметки за обврз-
ниците на даноците од член 12, став 2 и 3 на овој 
правилник се водат за секоја година посебно. 

Член 10 
Годишниот дневник (ГД) се води секој ден и во 

него се книжи дневниот промет на сметките во рам-
ките на класата „0" — сметки на, паричниот промет 
(благајна, банката и депозит) класата „1" — сметки 
на даноците, придонесите, таксите и на другите 
давачки и класата „2" сметки на обврзниците дано-
ците, придонесите, самопридонесите, таксите и на 
другите давачки или збирно (збирна сметка на обврз-
ниците). 

Член 11 
Книжењето на даноците во главната книга (ГК), 

се врши на сметките пропишани со сметководинот 
план, така што со книжењето на промената се оства-
рува начелото .на ДВОЈНО книжење. 

Салдото по книжењето на секоја книговодствена 
промена ја искажува состојбата на сметката на па-
ричниот промет на сметката на даноците и на дру-
гите приходи и на сметката на обврзниците (збирна 
сметка на обврзниците). 

Член 12 
Индивидуални (аналитички) сметки (АК) се водат 

за сите обврзници на даноците и на другите прихо-
ди што се плаќаат тримесечно преку (собирна) пре-
од ната сметка. 

Индивидуални (аналитички) сметки се водат и за 
обврзниците на данокот на вкупниот приход на гра-
ѓаните, данокот на наследство и подарок и данокот 
на промет на производи и услуги. 

Индивидуални (аналитички) сметки можат да се 
водат и за други обврзници од другите обврски. 

Член 13 
За книжење на индивидуалните (аналитички) 

сметки на обврзниците можат да се водат еден или 
повеќе помошни дневници. 

За даноците на граѓаните што се плаќаат преку 
преодената (собирна) сметка се води еден помошен 
дневник, со тоа што може да биде поделен на по-
веќе делови зависно од бројот на обврзниците, бро-
јот на книговодителите, реоните и ел. 

За даноците на граѓаните што не се плаќаат три-
месечно преку преодната (собирна) сметка, а за кои 
е предвидено водење на индивидуални (аналитички) 
сметки (член 12, став 2. и 3), се води посебен по-
мошен дневник. 

Член 14 
За даноците на граѓаните што не се плаќаат пре-

ку преодната (собирна) сметка и не се книжат во 
индивидуални (аналитички) сметки по обврзници се 
води за секој вид на приход една заедничка сметка 
во рамките на еден помошен дневник (на пример*, 
уплати од авторски права" или „уплати на дано-

кот од вршење на дејност во процент" и ел). 

Член 15 
За книжењето на книговодствените промени во 

главната книга (ГК) се составува налог за книжење 
(НК) врз основа на документацијата пропишана во 
член 5 од 'овој правилник. 

Со налогот за (Книжење од став 1 на овој член 
(со монтирање) се определуваат сметките на односна-
та главна книга што треба да се задолжат, односно 
сметките на односната главна книга што треба да се 
одобрат со определениот износ. 

Книжењето на даноците на сметките во главната 
книга се врши збирно за сите промени од член 4 
на ОВОЈ правилник. 

Член 16 
Книжењето на даноците што се утврдуваат за го-

дината однапред се врши како задолжување за го̂ -
дината во која се врши облогот.. 

Задолженијата со даноци што се обложуваат по 
истекот на годината се книжат за годината во која 
се врши облогот, со тоа што во описот за книже-
њето се впишува годината за која се однесува облогот. 

Аконтацијата за даноците од став 2 на овој член 
за тековната година се книжи во висина на облогот 
ед претходната година, а при книжењето на редов-
ното задолжение таа се сторнира. 

Даноците на граѓаните што не се обложуваат, а 
се утврдуваат од страна на исллатувачите при испла-
тата на приходите (даноци по одбивање), како задол-
жување се книжат во висина на уплатата истовре-
мено со книжењето на уплатата. 

Член 17 ѕ 
Книжењето на уплатите на даноците од граѓа-

ните што се плаќаат во исти рокови (тримесечно) се 
врши преку една преодна (собирна) сметка 

Уплатите на даноците на граѓаните, кои не се 
плаќаат во роковите од став 1 на овој член, се кни-
жат на односната сметка. 

Член 18 
Распоредувањето на средствата на (собирната) 

доводната сметка на поодделните видови на даноци, 
придонеси и на другите приходи се вршат преку 
преглед за процентуалното учество (клуч) и тоа: 
одделно за наплатените даноци до висината на го-
дишното задолжение (облог) и одделно за наплате-
ните даноци и други приходи над едногодишното за-
должение (долгови). 
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Клучот од став 1 на ОВОЈ член се составува врз 
основа на прегледот на проценту ал ното учество на 
поодделните видови на даноците и другите приходи 
и тоа: 

а) за наплатените даноци до висина на годиш-
ното задолжение (облогот) се утврдува врз основа 
на облогот за годината од сите видови даноци и дру-
ги приходи и тоа одделно во вкупниот износ на 
облогот и аконтацијата; и 

б) за наплатените даноци и други приходи над 
износот на едногодишното задолжение — долгови-
те врз основа на долговите од претходната година 
од сите видови на даноци и други приходи и тоа 
одделно во вкупниот износ на долговите по заврш-
ната даночна сметка. 

Клучот го составува органот за приходи на оп-
штината и тоа. клучот од став 1 под а), по извршу-
вањето на облогот со даноците и другите приходи за 
односната година, а клучот од став 1 под б) веднаш 
по остварувањето на наплатата на даноците и дру-
гите приходи над износот на годишното задолжение 
(облогот). 

Доколку во текот на годината има значителни 
промени во годишните задолженија на даноците и 
другите приходи (зголемување односно намалување 
на аконтациите, дополнителни задолжувања или од-
должувања), се врши корекција на клучот од став 2 
под а), за односните износи. Корекција на клучот 
задолжително се врши при крајот на годината, а 
најдоцна до 15 декември, оо што се изготвува коне-
чен клуч, независно од тоа какво влијание имаат 
тие промени. 

Член 19 
Проценту али ото учество на одделните видови да-

ноци и други приходи (клучот) се применува на не-
то-износот од уплатата на преоди ата (собирна) смет-
ка, односно на износот од уплатата на (собирна) 
предната сметка по одбивањето на трошоците и ка-
матата 

Каматата се распоредува поодделно на сите ви-
дови даноци и други приходи, според клучот од член 
18, став 2 под б. 

Член 20 
До извршувањето на облогот со даноци, и дру-

гите приходи и до изготвувањето на завршната смет-
ка, распоредувањето на уплатата на преоди ата (со-
бирна) сметка се врши врз основа на клучот од прет-
ходната година, а по составувањето на новиот клуч 
се врши исправка на дотогашното учество на оддел-
ните даноци и другите приходи и се изнаоѓаат раз-
ликите во повеќе или во помалку на дотогаш расцо-
редените односно прокнижените износи Овие раз-
лики ое поправаат при распределбата на наредните 
уплати, така што наплатените износи на одделните 
сметки со вирманскиот налог се зголемуваат односно 
намалуваат во зависност од оваа исправка. 

Член 21 
Распоредувањето на уплатените даноци и други 

приходи од преодната (собирна) сметка (член 17, став 
1) на односните сметки на приходите според видо-
вите се врши врз основа на вирмански налог од 
органот за приходи на општината. 

Налозите од став 1 на овој член се доставуваат 
до Службата на општественото книговодство секој 
10-ти и 25-ти во месецот, со исклучок за даноците и 
другите приходи уплатени од 25 до 31 декември, 
вирманските налози се доставуваат до 10-ти јануари 
во наредната година. 

Налозите за корисниците на приходите од став 2 
на овој член од овој правилник органот за приходи 
на општината ги доставува за секој посебно според 
припадноста на приходот. 

Со вирманските налози од став 1 и 2 на овој 
член се приложуваат и спецификации (прегледи) од 
кои се гледа распределбата на наплатените приходи 
на одделните сметки на даноците и на другите при-
ходи. 

Член 22 
Преносот на состојбата на сметките по завршна-

та сметка (долгот и претплатата) од член 4, став 1 
точка 1 на овој правилник се книжи на начин што: 

со пренесувањето на состојбата по завршната сметка 
за износот на долговите по билансот се задолжу-
ваат сметките на обврзниците по видови на обврски 
збирно (збирната сметка на обврзниците), а се одо-
бруваат односните сметки од класата „1" — сметки 
на даноците и другите приходи, додека пак за изно-
сот на претплатата се задолжуваат односните сметки 
од класата „1" а се одобруваат сметките од кла-
сата ,„2". 

На сметките од класата „2" долгот и претплатата 
се книжат според вистинските износи по билансот, а 
во класата „1" долгот и претплатата ое распореду-
ваат според клучот. 

На индивидуалните сметки на обврзниците пре-
несувањето на долгот и претплатата се книжат врз 
основа на состојбата искажана во прегледот за сос-
тојбата до пописот на индивидуалните сметки на 
обврзниците (образец ЗС.-1) така што долгот се кни-
жи како задолжение, а за претплатата се одобрува. 

Член 23 
Задолжението од член 4, став 1, точка 2 на овој 

правилник се книжи во зависност од начинот на 
утврдување на данокот. 

Даноците на граѓаните утврдени во годишен из-
нос и другите даноци за кои облогот го врши орга-
нот за приходи на општината се книжи во вкупен 
износ на товар на односните сметки од класата „2", 
а во корист на односните сметки од класата „1". 

На начинот од став 2 на овој член ое книжи и 
задолжението од аконтацијата за даноците што се 
плаќаат по истекот на годината, како и сите измени 
на облогот, со тоа што во моментот на книжењето 
на конечното задолжение, аконтацијата односно за-
должението според поранешното решение се сторнира 
и тоа како на односните збирни сметки во класата 
„2" во главната книга (ГК) во колоната „должи" така 
и во односните сметки во класата „1" во главната 
книга (ГК) во колоната побарува". 

На индивидуалните сметки на обврзниците (АК) 
книжењата се вршат како и во главната книга (ГК), 
во рамките на класата „2". 

Член 24 
Редовната уплата од член 4, став 1, точка 3 се 

книжи така што за уплатениот износ се задолжува 
односната сметка во класата „0", а се одобруваат 
односните сметки во класата ,.2". 

За задоцнената уплата, каде што се врши прес-
метувањето на каматата прво за вкупниот износ на 
уплатата се задолжуваат односните сметки од кла-
сата „0", а се одобруваат односните сметки од кла-
сата „2", а потоа за износот на пресметаната камата 
се задолжува сметката од класата „2" во колоната 
,должи" и тоа како „сторно" со зголемено задолже-
ние и се одобрува сметката на каматата« во класа-
та „1". 

Индивидуалното пресметување во аналитичките 
сметки се врши во колоната „камата и трошоци" и 
тоа задолжението во колоната „ должни" еднаш по 
истекот на годината, а оддолжување^ во колоната 
побарува" и тоа од првата уплата во наредната го-
дина. 

Во случаите на принудна наплата, која е извр-
шена со распоредно решение, каматата и трошоци-
те се книжат на ист начин како што се книжи кама-
тата во случај на задоцнета уплата, со тоа што стор-
нираниот износ на трошоците во класата „2" се кни-
жи на сметката на трошоците за присилно извршу-
вање во класата „1". 

Член 25 
За уплатите од непознати обврзници и за по-

грешните уплати се задолжуваат односните сметки 
од класата „0" а се одобруваат односните сметки од 
класата „2" за износот од уплатата1 намален за спор-
ниот износ, а за спорниот износ сметката во кла-
сата „0" — група депозити. 

Кога спорната уплата книжена во класата „0" 
на сметката — депозити ќе се расчисти, со ново 
книжење се задолжува депозитната сметка од класа-
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та „0" во висина на расклатениот износ, а за истиот 
износ се одобрува односната сметка во класата „2" 
— во главната книга (КГ) со истовремено одобру-
вање и во индивидуалната (аналитичка) сметка на 
обврзникот (АК). 

Член 26 
Враќањето по основа на неправилно или на пове-

ќе платен данок од член 4, став 1, точка 4 на овој 
правилник се книжи на односната сметка, во класата 
„2" во колоната „побарува", и истовремено и на то-
вар на односната сметка во класата „0", во колоната 
„должи" и тоа под сторно. 

Книжењето за врајќањето во индивидуалната (ана-
* питичка сметка) (АК) се врши на ист начин како и 

во синтетичката сметка (ГК) од класата „2", исто 
така под сторно во колоната побарува". 

Член 27 
Распоредувањето од член 4, став 1, точка 5 од 

овој правилник на собирната преодна сметка се кни-
жи така што сметките на даноците и на другите 
приходи од класата „1" како и каматата на трошо-
ците се задолжуваат со износите што им припаѓаат, 
а соодветните сметки од класата „0" се одобруваат 
за вкупно распоредените износи. 

Член 28 
Отпиените на даноците од член 4, став 1 точка 6 

на овој правилник се книжат на товар на односната 
сметка на обврзниците од класата „2" преку сторно 
во колоната ^долгува", со истовремено книжење на 
сторно во колоната побарува" во класата „1". 

Кога се врши книжење за отпис на даноци и на 
другите приходи, кои се плаќаат преку преодната 
(собирна) сметка, одделните износи за книжење во 
рамките на сметките на класата „1" се утврдуваат 
врз основа на процентуалното учество на видовите 
на приходите во вкупениот износ на отписот (клуч 
за отписите). 

Член 29 
Промените се книжат во следниве рокови: 
1 преносот на состојбата од завршната сметка 

до 31 Јануари, а евентуалните разлики доколку се 
појават по завршната сметка се книжат веднаш, 

2. задолжението по облогот во рок од 30 дена од 
денот на примањето на збирната рекапитулација 
односно решението за обложениот данок; 

3. отпиш}вањето во рок од 30 дена од денот на 
приемот на решението и прегледот на обврзниците 
за отпишување на одделните изноои, 

4. уплатата во рок од 48 часови од датумот озна-
чен за уплата на изводот,-

5. каматата и трошоците за присилно извршу-
вање во рок од 8 дена од приемот на распоре дното 
решение, 

6. враќањето на данокот во рок од 24 часови од 
приемот на решението за враќање, и 

7. распоредувањето на даноците и на другите 
приходи во рок од 24 часови од денот на добива-
њето на изводот од Службата на општественото кни-
говодство. 

2. Заклучување на книгите 

Член 30 
На крајот од годината, главниот дневник (ГК) и 

помошниот дневник (ПД), главната книга (ГК) и ин-
дивидуалните (аналитички) сметки на 'обврзниците 
(АК) се заклучуваат. 

Главната книга се заклучува по извршеното усог-
ласување на сметките од класа „0" со состојбата на 
тие сметки во СОК. 

При заклучување на книгите, состојбата на 31 де-
кември на синтетичките сметки во класа „2" треба 
да е идентична на состојбата на индивидуалните (ана-
литички) сметки, кои се водат во рамките на оддел-
ната синтетичка сметка 

Член 31 
При заклучувањето на главната книга (ГК), сал-

дото се искажува посебно долг а посебно претплата 
Претплатата по одделните сметки од класата „1" 

се изнаоѓа на тој начин што вкупниот износ на прет-
платата, по прегледот за состојбата на долговите и 
претплатата на обврзниците, ќе се распредели по 
сметките на видовите и другите приходи на даноци 
според процентуално^) учество (клучот). За вака 
утврдените износи од претплатата се зголемуваат не 
то-износите на долговите на сметките на видовите 
на даноците. 

Заклучувањето на класа „2" се врши на тој на-
чин што како салдо во односните колони ќе се иска-
же посебно долгот а посебно претплатата, според 
прегледот за состојбата на долговите и претплатата 
на индивидуалните (аналитички) сметки на обврзни-
ците. 

3. Годишна завршна сметка 

Член 32 
По истекот на годината, органот за приходи на 

општината изготвува годишна завршна сметка за од-
носната година, која содржи: 

1. биланс — според образецот ЗС-1; 
2 бруто биланс — според образецот — ЗС-2; 
3. преглед на долговите и на претплатата на ин-

дивидуалните сметки на обврзниците на даноците и 
на другите приходи — според образецот ПЗС-1; 

4. преглед на извршените отпиен на даноците и 
на другите приходи — според образецот ПЗС-2; и 

5. преглед на задолженијата по неврачени реше-
нија — според образец ПЗС-З. 

Обрасците од став 1 на овој член се - составен 
дел на овој правилник. 

Член 33 
Изготвувањето на годишната завршна сметка се 

врши на пропишаните обрасци преку внесување на 
податоците од книговодствените книги и тоа 

1. билансот — на образецот ЗС-1 врз основа на 
салдото од сметките на главната книга (ГК) — кла-
сата „0" за непрокнижени даноци и други приходи 
односно нерасчистени депозити сметки, главната 
книга (ГК; — класата „1" за повеќе наплатени и не-
наплатени даноци и други приходи и на главната 
книга (ГК) — класа „2" за долгот и претплатата на 
собирните сметки на обврзниците по видови на об-
врски, со состојба на 31 декември од годината за 
која се изготвува завршната сметка, 

2. бруто-билансот на образецот ЗС-2, со внесу-
вање на прометот и на салдото на сите сметки од 
главната книга (ГК) на класите „0", „1" и „2" оства-
рени во годината за која се изготвува завршната 
сметка; 

3. прегледот на долговите и на претплатите на 
индивидуалните (аналитички) сметки на обврзниците 
на даноците и на другите приходи — на образецот 
Г131С-1, со внесувањето на долгот и претплатата на 
обврзниците на сите видови на обврски за кои се 
водат индивидуални (аналитички) сметки на обврз-
ниците (попис на индивидуалните (аналитички) смет-
ки на обврзниците); 

4. прегледот на извршените отпиен на даноците 
и на другите приходи — на образецот ПЗС-2, врз 
основа на извршените отпиен прокнижени од смет-
ките на главната книга според решенијата отпис до-
несени од надлежни органи,- и 

5. прегледот на задолженијата по неврачени ре-
шенија — на образецот ПЗС-З, врз основа на еви-
денцијата за неврачени решенија и на образецот 
ПЗС-1. 

Член 34 
Книгите за книжење на даноците и книгите за 

евиденција од член 8 на овој правилник, освен инди-
видуалните сметки на обврзниците што се однесу-
ваат за плаќање на даноците преку преодната (со-
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бдрна) сметка, по истекот на секоја година ое под-
врзуваат и заверуваат од старешината на органот 
за приходи на општината. 

Индивидуалните сметки на обврзниците што се 
однесуваат за плаќање на даноците преку преодна-
та (собирна) сметка се подврзуваат по истекот на 4 
години 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

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

вилник, престанува да важи Правилникот за книже-
ње на даноците на граѓаните („Службен весник на 
СРМ", број 4§/78 и 13/80) 

Член 36 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од. 

денот на објавувањето во „ Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се примену-
ва од 1 јануари 1988 година. 

Бр 14-3681/1-87 
6 јануари 1988 година 
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Занимале 

ЕшценинЈа на аконтациите за наплата 

Заверка н 
картици (пот-
пис и печат) ' 

И 

С т а н а акон-
тација за 

тримесечен) 

Еро 
на логот ј 
за кип- | 
жење 

Допи од , 
претходната 

Продажба 
'распореди 
решение) 

П_Р_о. м е т 
Должи 

претходната 
година, -едо ГОД1И1°ЈП-' лжение и 

ОПИС) 

0 з Д-401ЖЈ1 
нака П-ПР«Т- ДОЛ- Поба-

НАЛОГ 3 * КНИЖЕЊЕ Образец — НК 

Еро) "» Ден _ 19 гол 

Еро) на 
сметката НАЗИВ НА СМЕТКАТА 

Должи 
Бро) на против 

Побар\ на сметката 

1 

Одговоре* за книговодство 

ПОМОШ гН ДНЕВНИК 

за 19 година (потпис и печат; 

ДатЈМ БРОЈ И _ 
и* ' налогот за | Опис на книжењето 

книжењето | книжење I1 

Пренесено на страна 

Должи | Побара 
Озна Д-должи 

ка П п.ЃЈрчва 

ГЛАВНА КНИГА 

С О К . 

. Заверка Н а з е на сметам _ 

картиците — — 
Еро) на поранешната сметка 

Еро) на наредната сметка 

Датум на | ^ г Г з а 
книжењето . ^ ^ 

П р о м е т С а л д о 
ППИГ. НА Датум на | ^ г Г з а 

книжењето . ^ ^ КНИЖЕЊЕТО 1 
Ј Должи Побарува Ознака Д должи ' Еро) на прошка 

П-поСарЈва сметката 

I : 3 | 4 « 5 6 7 8 

ј 

| 

За пренос 4 

-и потресеш .чрхи 
Р Е Г И С Т А Р 

а книжена и изработка на гошшната завршна сметка 

ОЛрлец — рО-1 

1 

ј Реден бре) Датум на ј потрес а 
на обрасците 

Назив на 
\ потресените 

обрасци 

1 Оцена на 
5 потресените 

обрасци 

Еро) на 
\ потресени 

обрасци 

Потпис на лицата 
шти ги примиле 

обрасшпе 
Забелешка 

1 2 3 4 5 6 7 

Р Е Г И С Т А Р 

на обврзниците 

Образец — рО-2 

Образец — ГК I 2 и 3 

Реден број Презиме « ..мена 
С в р з н и к о т ; Г а Ѓ н Р 

Место на седиш-
тето на дуќанот 
(улица и брОЈ) 

Еро) на индивидуалната 

Забелешка Реден број Презиме « ..мена 
С в р з н и к о т ; Г а Ѓ н Р 

Место на седиш-
тето на дуќанот 
(улица и брОЈ) нова стара 

Забелешка 

1 2 3 4 5 6 7 1 

1 
Б И Л А Н С 

на ден 31 декември 19' „ г о л 

Образец — ЗС-1 

ПАСИВА 

1 

ј Реден број сметки* -

1 И з н о с 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Еро) на 
сметката 

4 1 И з в о с . 1 

ј Реден број сметки* -

Ре
де

н 
бр

ој
 

Еро) на 
сметката 

Ј јј (Поединечно Вкупно 

1 2 3 4 5 , в 1. 7 8 | 9 10 

1 . 1 
Ј 

1 
Одговорен за книговодство- Старешина на органот. 

Б Р У Т 0 - 6 И Л \ Н С 
на деи 31 декември 19 год 

Образец — ЗС-2 

Еро) на 
сметката 

и. . ' 1 

Назив на сметката 
Промет на сметката С а л д, о ј 

Еро) на 
сметката 

и. . ' 1 

Назив на сметката 
Д о л ж и Побарува ј Должеа Побарува Ј 

1 2 3 4 1 Ј ... * 1 1 

Одговорен м книговодство Старешина ма станот. 
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Обрачи — ПЗС-1 
П Р Е Г Л Е Д 

на до боците и на п р о п а т и т е на ни шии п а т гге сметки на обврзниците на .миените на ден 

31 здемарп 19 година 

Ред 
број Назив на смелата 

Презиме и име на 
обврзникот Место Дејност 

С а л д о 
Ред 
број Назив на смелата 

Презиме и име на 
обврзникот Место Дејност 

ДОТЖЈ побарува 
^ Л М А В 

1 2 3 4 3 6 7 

1 
Смршвц на органот, Одговорев за книговодство, 

а извршени отпиен и 

П Р Е Г Л Е Д 

придонесите и др причоди на Ден 31 декември 19 г о л т а 

Образец — П З С - 2 

Ред. 
еро/ 

Крој на 
с н е г о т 

Назив на сметката 
: е општинскиот 
ДИСК, ПрИДЈНХ 
а ар приходи 

Број на 

за книжење 

Еро) на ре-
шението 

според кое е 
извршен 
ОТПИСОТ 

Основ на описот 

Забелешка Ред. 
еро/ 

Крој на 
с н е г о т 

Назив на сметката 
: е општинскиот 
ДИСК, ПрИДЈНХ 
а ар приходи 

Број на 

за книжење 

Еро) на ре-
шението 

според кое е 
извршен 
ОТПИСОТ 

промена на 
сблогот-за-

должуваљего 
неможност 
за наплата 

заста-
реност 

Забелешка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

-

Старешина на органот. Одговореа за книговодство. 

- П Р Е Г Л Е Д 

в обврзниците по ^врачените решешча на ден 31 декември 19 _ 

Образец — П З С - З 

Редев З И Д ПА 
И з и о е 1 Вкупен број на невраченн 

1 решенија Забе-
брз) ДАНОКОТ - од порал:ш- м 

197 г 
СЕ 

0 + ») 
од поранет- СЕ 

1 (6+7) 

' тешка 

1 7' 3 5 1 * 7 8 9 

Г 1 
1 
1 
1 

Стар* 1'нги на органот, Одговорен за книговодство 

14. 
Врз основа на член 232 од Законот за дано-

ците на траганите („ Службен весник на СРМ", број 
12/87), републичкиот секретар за финансии донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СМЕТКОВОДНИОТ ПЛАН ЗА КНИЖЕЊЕ НА 

ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Со оваа наредба се пропишува сметководниог 
план за книжење на даноците на граѓаните од стра-
на на органот за приходи на општината. 

Според оваа наредба се книжат и другите дано-
ци, придонесите, самопридонес^^, таксите и други-
те давачки, кога со закон, одлука, самоуправна спо-
годба или со договор е определено облогот и наила-
тата да ги врши органот за приходи на општината 

2. Книжењето на даноците, се врши на сметки-
те според следниот сметководен план: 

К л а с а 0 

Сметки на паричниот промет (благајна, банка и 
депозит) 

00 — Благајна-
01 — Банка 

010 — преодна сметка на приходите од граѓаните 
(собирна преодна сметка преку која се пла-
ќаат даноците, кои се обложуваат во годи-
шен износ и стасуваат за наплата во триме-
сечни рокови). 

011 — даноци, придонеси, самопридонеси, такси и 
други давачки од граѓаните кои се плаќаат 
ВО ДРУГИ РОКОВИ: 

0110 — даноци ОД ЛИЧНИ ДОХОДИ: 
01100 — данок од личен доход на работниците вра-

ботени кај граѓаните 

01101 

01102 — 

01103 

0111 
01110 

01111 
0112 

01120 
0113 
0114 

01140 
01141 
01142 

0115 
0116 
0117 

01170 
01171 

01172 

01173 
01174 
01118 

02 
020 

0 2 1 — 

данок од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска дејност што се плаќа во 
процент од секој одделно остварен бруто-
приход 
данок од личен доход од самостојно врше-
ње на професионална дејност што се плаќа 
од секој одделно остварен бруто-приход 
данок од личен доход од авторски права, 
патенти и технички унапредувања 
даноци на приходи 
данок на приходи од имот и имотни права 
што ое плаќа во процент од секој одделно 
остварен бруто-приход 
данок на вкупниот приход на граѓаните 
даноци на имот и имотни права: 
данок на наследство и подарок 
данок на промет на недвижности и права 
данок на промет на производи и услуги: 
основен данок на промет на производи 
посебен данок на промет на производи 
општински данок на услуги 
придонеси 
самоп рид о-н е си 
такси 
комунална такса за фирма од ОЗТ 
комунална такса за фирма од граѓани што 
вршат стопанска дејност 
комунална такса за фирма од граѓани што 
вршат професионална дејност 
комунална такса за престој 
други такси 
други давачки 
Депозити • 
депозити по даноци, придонеси, самопридо-
неси, такси и други давачки од граѓаните 
кои се обложуваат со годишен износ и ста-
суваат за наплата во тримесечни рокови 
депозити по даноци, придонеси, самопридо-
неси, такси и други давачки од граѓаните 
кои ое плаќаат во други рокови 

К л а е а 1 

Сметки на даноците, придонесите, таксите и на 
другите давачки.-

10 — Даноци, придонеси, самопридонеси, такси и 
други давачки 

100 — даноци 
1000 — данок од личен доход од вршење на земјо-

делска дејност 
10000 — според катастарски приход ѓ : 
10001 — според вистински доход 
1001 — данок од личен доход од самостојно врше-

ње стопанска дејност ~ 
10010 — според вистински доход 
10011 — во,годишен паушален износ 
10012 — во процент од секој одделно остварен бру-

то-приход 
1002 — данок од личен доход од самостојно врше-

ње на професионална дејност 
10020 — според вистински доход 
10021 — во годишен паушален износ 
10022 — во процент од секој одделно остварен бру-

то-приход 
1003 — данок од личен доход од авторски права, 

патенти и технички унапредувања 
1004 — данок на приходи од имот 

10040 — по облог 
10041 — во процент од секој одделно остварен бру-

то-приход 
1005 — данок на вкупниот приход на граѓаните 
1006 — данок на имот 

10060 — данок на згради 
10061 — данок на движен имот 
1007 — данок на наследство и подарок 
1008 — данок на промет на недвижности и права 
1009 — данок на промет на производи и услуги 

10090 — основен данок на промет на производи 
10091 — посебен данок на промет на производи 
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10092 — општински данок &а услуги 
101 — Придонеси.-

1010 — придонес за здравство и здравствено осигу-
рување 

10100 — на земјоделците 
10101 — на граѓаните што самостојно вршат стопан-

ска дејност 
10102 — на граѓаните што самостојно вршат профе-

сионална дејност 
1011 — придонес за пензиско и инвалидско осигу-

рување 
10110 — старошо осигурување нд земјоделците 
10111 — на граѓаните што самостојно вршат стопан-

ска дејност 
10112 — на граѓаните што самостојно вршат профе-

сионална дејност 
1012 — придонес за образование 

10120 — од земјоделска дејност 
10121 — од стопанска дејност 
10122 — од професионална дејност 
1013 — придонес за непосредна детска заштита 

10130 — од земјоделска дејност 
10131 — од стопанска дејност 
10132 — од професионална дејност 

1014 — придонес за култура 
10140 — од земјоделска дејност 
10141 — од стопанска дејност 
10142 — од професионална дејност -
1015 — придонес за физичка култура 

10150 — од земјоделска дејност 
10151 — од стопанска дејност 
10152 — од професионална дејност 
1016 — придонес за социјална заштита 

10160 — од земјоделска дејност 
101(31 — од стопанска дешост 
10162 — од професионална дејност 

1017 — други придонеси 
102 — Самопридонеси 

1020 — од земјоделска дејност 
1021 — од стопанска дејност 
1022 — од професионална дејност 
1023 — од други приходи 

103 — Такси: 
1030 — комунална такса за фирма од ОЗТ 
1031 — комунална такса за фирма од граѓаните 

што вршат стопанска дејност 
1032 — комунална такса за фирма од граѓаните што 

вршат професионална дејност 
1033 — комунална такса за престој 
1034 — други такси 

104 — Други обврски-
1040 — средства за солидарност 

10400 — од земјоделска дејност 
10401 — од стопанска дејност 
10402 — од, професионална дејност 
1041 — камата 

10410 — камата за приходи од преодна сметка 
10411 — камата за приходи што се плаќаат во дру-

ги рокови 
1042 — трошоци за присилна наплата 

10420 — трошоци за приходи од преодна сметка 
10421 — трошоци за приходи што се плаќаат во 

други рокови 

К л а с а 2 

Сметки за обврзниците на даноците, придонеси-
те, самопридонесите, таксите и другите давачки. 

20 — Обврзници на даноците, придонесите, само-
пришнесите, таксите и на другите давачки 

200 — обврзниците на даноците, придонесите, само-
придонесите таксите и на другите давачки 
што ги плаќаат во годишен паушален износ 
и в о триме сечии рокови 

201 — обврзниците на даноците, придонесите, само-
придонесите. таксите и на другите давачки 
што ги плаќаат во други рокови 

2010 — обврзници на данокот од личен доход на ра-
ботниците за вработени работници 

2011 — обврзници на данокот од личен доход од 
самостојно вршење на стопанска дејност во 
процент 

2012 — обврзници на данокот од личен доход од са-
мостојно вршење на професионална дејност 
во процент 

2013 — обврзници на данокот од личен доход од 
авторски права, патенти и технички унапре-
дувања 

2014 — обврзници на данокот на приход од имот, 
кој се плаќа во процент 

2015 — обврзници на данокот на вкупниот приход 
на граѓаните 

2016 — обврзници на данокот на наследство и пода-
роци 

2017 — обврзници на данокот на недвижности и 
права 

2018 — обврзници на основниот данок на промет 
на производи 

2019 — обврзници на посебниот 'данок на промет 
на производи 

2020 — обврзници на општински данок на услуги 
2.021 — обврзници на други давачки 

3. Покрај пропишаните сметки во точката 2 од 
оваа наредба, органот за приходи на општината мо-
же,^ по потреба, да отвори и други сметки запазу-
вајќи го декадниот систем на сметководниот план. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за сметковод-
ниот план за книжење на даноците на граѓаните 
(„Службен весник на СРМ", број 46/78) 

5 Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во , Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија" 
ва од 1 јануари 1988 година. 

Б р . 1 4 - 3 6 8 1 ј / 1 - в 7 
6 јануари 1988 година 

Скопје 

а ќе се примену-

Републички секретар 
за финансии, 

м-р Методија Тотевски, е. р. 

ДО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

15. 
Републичката изборна комисија, на Социјалистич-

ка Република Македонија по приемот и разгледува-
њето на изборните акти од Општинската изборна 
комисија на општината Крива Паланка (врз основа 
на член 46 од Законот за избор на членови на де-
легациите и на делегатите во собранијата на оппгге-
ствено-политичките заедници и на самоуправните 
интересни заедници на Соборот на општините на 
Собранието на СРМ му го поднесува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТ ВО 
СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА 

СРМ ОД СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 
КРИВА ПАЛАНКА 

Соборот на општините на Собранието на СРМ на 
својата седница одржана на 22 октомври 1987 година 
утврди лека на Ратко Георгиевски му престанал ман-
датот пред истекот на времето за кое е избран во 
смисла на член 35 став 1, точка 4 оц Законот за 
избор на членови на делегации и на делегати во соб-
ранијата на општест* ен о-п оптичките заедници и на 
самоуправните интересни заедници. 

Во смисла на член 28, а во врска со член 39 од 
'Законот, претседателот на Собранието на СРМ, со ре-
шение број 08-2990 од 27 октомври 1987 година, обја* 
вено во „Службен весник на СРМ" бр. 40/87 од 30 
октомври 1987 година, распиша дополнителни избори 
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за избор на еден делегат во Соборот на општините 
на Собранието на СРМ од општината Крива Паланка. 

Со спроведувањето на дополнителните избори за 
избор на еден делегат во Соборот на општините на 
Собранието на СРМ од Собранието на општината 
Крива Паланка под грижата на Републичката избор-
на комисија раководеше Општинската изборна ко-
мисија на општината Крива Паланка на начин утвр-
ден со закон. 

Резултатите од изборот на делегатот во Соборот 
на општините на Собранието на СРМ ш утврди 
Општинската изборна комисија на општината Крива 
Паланка на начин определен со закон. 

Републичката изборна комисија ги разгледа из-
борните акти што се однесуваат на изборот на деле-
гатот, и не најде неправилности што би имале битно 
влијание на резултатот на изборите. 

Резултатот од изборот на делегатот е следниот: 
Во Собранието на општината Крива Паланка од 

вкупно 100 делегати гласале 63. 
Од вкупниот број делегати за кандидатот Алек-

сандар Јакимовски гласале 60. 
Три гласачки ливчиња се неважечки. 
Од изборните материјали Комисијата констатира 

дека кандидатот Александар Јакимовски добил мно-

зинство гласови од вкупниот број делегати на Соб-
ранието на општината Крива Паланка и е избран за 
делегат во Соборот на општините на Собранието на 
СРМ. 

На избраниот делегат претседателот на Собра-
нието на општината Крива Паланка, во смисла на 
член 166 од Законот за избор на членови за делега-
ции и делегати на општествено-политичките заедници 
и на самоуправните интересни заедници, му издал 
уверение дека е избран за делегат. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Бр. 20-24 
15 јануари 1988 година 

Скопје 

Секретар, Претседател, 
Георгина Мицковска, е р Димитар Солев, е. р 

Членови-
1. Новак Марковски, е. р. 
2 Софе Димитриевски, е р 
3 ѓорѓи Стојков, е. р ° 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 

1. 
Врз основа на член 142 точка 20, а во врска со 

член 113 од Статутот на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија ^Службен весник на СРМ" број 3/84 
и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија и собранијата на основните заедници 
на пензиското и инвалидското осигурување склучу-
ваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕТО НА 
СРЕДСТВАТА ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ 

ПОТРЕБИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА 

Член 1 
Тргнувајќи од значењето на решавањето на стан-

бените прашања и нивното влијание врз социјалната 
сигурност на корисниците на пензија Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија и основните заедници на 
пензиското и инвалидското осигурување (во натамош-
ниот текст: учесници во спогодбата), врз основа на 
начелото на солидарност и заемност, преземаат мер-
ки и создаваат услови за решавање на станбените 
потреби на корисниците на пензија (во натамошниот 
текст: корисници) 

За остварување на целите и задачите од став 1 
на овој член, учесниците во спогодбата издвојуваат 
и насочуваат средства за решавање на станбените 
потреби на корисниците согласно одредбите на оваа 
самоуправна спогодба 

Член 2 
Учесниците во спогодбата се согласни средствата 

од член 1 став 2 на оваа самоуправна спогодба да 
се утврдуваат со годишниот финансиски план на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија (во натамош-
ниот текст Заедницата), а во рамките на потребите 
и можностите утврдени со годишната програма за по-
литиката на остварувањето на планот за развој на 
Заедницата 

Средствата од став 1 на овој член основната за-
едница може да ги користи до крајот на годината 

Доколку средствата од став 2 на овој член не , 
бидат искористени до крајот на годината на истите 
се пренесуваат во вкупните приходи на Заедницата 
за наредната година. 

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
Член з 

Средствата за решавање на станбените потреби 
на корисниците се издвојуваат и евидентираат во За-
едницата. 

Член 4 
Средствата што се издвојуваат според оваа са-

моуправна спогодба, учесниците во спогодбата ги на-
сочуваат за 

1) адаптација и инвестиционо одржување на до-
мовите за живеење на корисниците, 

2) доделување кредити за адаптација на станови 
во индивидуална сопственост на корисниците. 

Член 5 
Учесниците во спогодбата се согласни да издво-

јуваат средства за субвенционирање на дел од стана-
рината на корисниците кои живеат во дом на пен-
зионери и во станови во општествена сопственост. 

Условите и висината на субвенционирање^ на 
дел од станарината на корисниците од претходниот 
став ќе се утврдат со посебен општ акт на Заед-
ницата. 

Член 6 
Распределбата на средствата од член 4 "и 5 на 

оваа самоуправна спогодба по намени се. врши со 
годишните програми за политиката на остварува-
њето на плановите за развој и годишните финанси-
ски планови на основните заедници на пензиското 
и инвалидското осигурување (во натамошниот текст: 
основна заедница). 

Член 7 
Програмата и финансискиот план од член 6 на 

оваа самоуправна спогодба основната заедница е 
должна да ги донесе најдоцна до крајот на годината 
за наредната година. 

Член 8 
Учесниците во спогодбата се согласни висината 

на средствата од член 4 на оваа самоуправна спо-
годба да не може да изнесува повеќе од средствата 
утврдени во член 2 на оваа самоуправна спогодба. 

Член 9 
Основната заедница може да ги користи сред- . 

ствата за решавање на станбените потреби на корис-
ниците во висина колку што изнесуваат издвоените 
средства пресметани на исплатените пензии на под-
рачјето на основната заедница по завршната сметка 
од претходната година. 
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Член 10 
За користењето на средствата од член 9 на оваа 

самоуправна спогодба собранието на основната за-
едница донесува одлука, а пренесувањето на овие 
средства од Заедницата на основната заедница се 
врши по поднесувањето на уредна документација. 

Контрола на користењето на средствата од член 
4 и 5 на оваа самоуправна спогодба врши Заедни-
цата. 

Член 11 
За доделување кредити за адаптација на стан во 

индивидуална сопственост основната заедница уче-
ствува најмногу до 50 насто од вредноста на адап-
тацијата на станбениот простор на кој корисникот 
на пензија има право како минимум станбен прос-
тор по член утврден со самоуправен општ акт на 
општината на чие подрачје се наоѓа основната за-
едница. 

За доделените кредити за адаптација на стан во 
индивидуална сопственост на корисниците се при-
менува каматна стапка од 10 насто а рокот за вра-
ќање на овие средства се утврдува најмногу до 15 
години во зависност од висината на доделениот 
кредит и кредитната способност на корисниците. 

Мерилата, критериумите и постапката за доде-
лување на кредити за адаптација на стан во индиви-
дуална сопственост поблиску ќе се определат со са-
моуправен општ акт на основната заедница, соглас-
но основите што ќе ги утврди Собранието на Заед-
ницата 

Член 12 
За адаптација и инвестиционо одржување на до-

мовите за живеење на корисниците основната заед-
ница учествува во финансирањето по поднесувањето 
на образложено и аргументирано барање поднесено 
од домовите за живеење на корисниците. 

Член 13 
Учесниците во спогодбата се согласни основната 

заедница да ги утврди статусот, организацијата и 
управувањето оо домовите за живеење на корисни-
ците најдоцна до 30. VI. 1988 година. 

Член 14 
Учесниците во спогодбата се согласни средствата 

од член 1 став 2 на оваа самоуправна спогодба из-
двоени во 1987 година да ги утврдат со програмите 
за политиката за остварување на планот за развој 
на Заедницата и на основните заедници најдоцна до 
28 февруари 1938 година 

Член 15 
Оваа самоуправна спогодба ќе се смета за склу-

чена откако ќе ја потпишат повеќе од половина оп 
овластените претставници на учесниците во спогод-
бата, а ќе се применува осмиот ден од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Со склучувањето на оваа самоуправна спогодба 
престанува да важи Самоуправната спогодба за на-
чинот и условите на користењето на средствата за 
задоволување на станбените потреби на корисниците 
на права од пензиското и инвалидското осигурување 
од 27 декември 1984 година 

Бр. 02-4352/1 
24 декември 1987 година 

Скопје 

Потписници: 

1. Собрание на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, 
Никола Илиоски, е. р. 

2 Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување — 
Берово, 

3 Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување —-
Битола, 
д-р Кочо Кочовски, е. р. 

4. Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување — 
Виница, 
Киро Арсов, е. р. 

5. Собрание на Основната заедницана пен-
зиското и инвалидското осигурување — 
Вадандово, 
Слободан Јовановиќ, е, р. 

6. Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување — 
Гостивар, 
Милутин Алековски, 6. р. 

7. Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување —* 
Гевгелија, ѕ 
Драгиша Јовановиќ, е р. 

8. Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување — 
Демир Хисар, 

9. Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување — 
Делчево1 

Ефтим Мидевски, е. р 
10. Собрание на Основната заедница на пен-

зиското и инвалидското осигурував — 
Дебар, 
Цветко Лалчевски, е. р. 

11. Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување — 
Куманово, 
Звонимир Спасовски, е. р 

12. Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување — 
Кочани, 

13 Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување — 
Крива Паланка, 

14. Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување — 
Кратово, 

15. Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување — 
Кичево, 
Стојмир Михајловски, е р 

16. Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување — 
Кавадарци, 
Борис Младенов, е. р. 

17. Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување — 
Крушево, 
Јован Бубакоски, е. р. 

18. Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување — 
Македонски Брод, 
Ѓорѓи Николовски, е. р. 

19 Собрание на Основната заедница на лен 
знекого и инвалидското ошгурување — 
Неготино, 
Фруска Зафирова, е. р. 

20 Собрание на Основната заедница на лен 
зиското и инвалидското ошгурување — 
Охрид, 
Трајан Старовски, е. р. 

21. Собрание на Основната заедница на пен 
змиското и инвалидското осигурување — 
Прилеп, 
Весела Ацеска, е. р. 

22. Собрание на Основната заедница на лен 
зиското и инвалидското осигурување — 
Пробиштип, 

23. Собрание на Основната заедница на лен 
зиското и инвалидското осигурување — 
Ресен, 
Гоце Шикалевскц, д. р. 
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24. Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување — 
Радовиш, 
Глигор Петров, е. р. 

25. Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското ошгурување — 
Скопје, 
Виктор Гулија, е. р. 

26. Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување — 
Свети Николе, 
Ангел Стоиловски, е р 

27. Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување — 
Струга, 
Науме Клечкарски, е. р. 

28. Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување — 
Струмица, 

29. Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување — 
Тетово, 

30. Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување — 
Титов Велес, 
Митко Добревски, е. р. 

31. Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување — 
Штип, 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА . 

ЗАШТИТА 
2 . 

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 1 од Ста-
тутот на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита („Службен весник на 
СРМ" бр. 33/85), Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за здравствена заштита 
— Скопје, на седницата на Соборот на делегатите на 
корисниците на услуги — работници, од 28 декем 
ври 1987 година, донесе ' 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ДНЕВ-
НИЦИТЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И 

ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО 

I 
Со оваа одлука се утврдува најнискиот износ на 

дневниците на корисниците на здравствена заштита 
кои се упатуваат на преглед и лекување во друго 
место надвор од подрачјето на општинската заедни-
ца на која и припаѓа 

II 
Висината на дневниците на корисниците на здрав-

ствена заштита кои се упатуваат на преглед и леку-
вање во друго место надвор од подрачјето на заед-
ницата на која и припаѓа изнесува, и тоа: 

1 ако се упатува во место на територијата на 
СР Македонија 1 548,00 динари; 

2. ако се упатува во место надвор од територи-
јата на СР Македонија 2 322,00 динари. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 
IV 

Со влегување во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за утврдување најнискиот износ 
на дневниците на корисниците на здравствена зашти-
та кои се упатуваат на преглед и лекување во друго 
место број 0805-2508/1 од 23 декември 1986 година. 

Бр. 08-2741/1 
28 декември 1987 година Претседател, 

Скопје Ристо Апостоловски, е р. 

3 . 

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2 од Ста-
тутот на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита („ Службен весник на 
СРМ" бр. 33/85), Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за здравствена заштита 
— Скопје, на седницата на Соборот на делегатите на 
корисниците на услуги — работници од 28 декември 
1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА 
НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА 

КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

I 
Со оваа одлука се утврдува најнискиот износ на 

надоместокот на трошоците за закоп на корисниците 
на здравствена заштита. 

II 
Висината на надоместокот на трошоците за за-

коп на корисниците на здравствена заштита не мо-
же да биде помала од-

1 во случај на смрт на дете до едногодишна 
возраст 21.414,00 динари; 

2. во случај на смрт на дете над една до седум-
годишна возраст 34.056,00 динари; 

3. во случај на смрт на дете над седум до пет-
наесетгодишна возраст 46.956,00 динари,- и 

4. во случај на смрт на корисник на здравствена 
заштита на возраст над 15 години 60.888,00 динари. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 

IV 
Со влегување во сила на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката за утврдување на најнискиот износ 
на надоместокот на трошоците за закоп на корисни-
ците на здравствена заштита број 0805-2482/1 од 23 
декември 1986 година. 

Бр. 08-2739/1 
28 декември 1987 година ~ 

Скопје Претседател, 
Ристо Апостоловски, е. р. 

4. 
Врз основа на член 118, став 2, од Законот за 

здравствена заштита („ Службен весник на СРМ" број 
10/83) и член 16 став 1 последна алинеја од Статутот 
на Републичката самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Скопје, на заедничка седни-
ца на сите собори од 4 декември 1987 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СОЛИДАРНО ОСТ-
ВАРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 

СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на средствата за солидарно остварува-

ње на задолжителните видови на здравствена заш-
тита на населението ч на СР Македонија за 1988 го-
дина што се обезбедуваат во Републичката самоуп-
равна интересна заедница за здравствена заштита — 
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Скопје, се утврдува на 0,12% од основицата на бру-
то личниот доход и другите тшчни примања на ра-
ботниците во самоуправните организации и заедни-
ци и работните луѓе кои самостојно вршат дејност 
со личен труд со средства во сопственост на граѓа-
ните и работните луѓе што вршат самостојна профе-
сионална дејност што се зема како' основица за 
пресметување и плаќање на придонес за здравствена 
заштита. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука се пресме-

туваат и уплатуваат при исплатата на личниот до-
ход како и другите придонеси од личниот доход и 
истите се валоризираат согласно со дозволениот по-
раст на заедничката потрошувачка во областа на 
здравството во тековната година. 

Член 3 
Оваа одлука ја донесува Собранието на Репуб-

личката СИЗ за здравствена заштита во согласност 
со Собранието на СР Македонија и влегува во сила 
осмиот ден по објавувањето во ^Службен весник на 
СР Македонија" а ќе се применува од 1 јануари 1988 
година. 

Бр. 08-2255/1 
4 декември 1987 година Претседател, 

Скопје Д-р Кирил Апостолов, е. р 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ГРАД СКОПЈЕ 

5. 
Врз основа на член 57 став 1 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр 
10/85) и член 161 став 1 точка 15 од Статутот на 
Здружената самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита на град Скопје, Собранието на 
Здружената самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита на град (Скопје, на седницата 
одржана на 25 декември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-

ЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА КОРИСНИЦИТЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува надоместокот за 

закоп на корисник на здравствена заштита во Скопје. 
Член 2 

Надоместокот за закоп содржи: трошоци за пре-
носот на умреното лице од домот до капела, престој 
во капела со или без користење на фрижидер, пре-
нос од капела до гробното место, гробна ознака и 
венец и трошоци за гробно место и истребување. 

Овој вид на трошоци се признава во висина утвр-
дена со Ценовникот на работната организација Упра-
ва за погреб и гробишта на град Скопје за секоја 
одделна услуга, а најмногу во износ од 79.000 ди-
нари независно од возраста на умреното лице. 

Висината на надоместокот утврден во претход-
ниот став ќе зависи од видот на услугите што се 
користени при законот на умреното лице. 

Член 3 
Покрај трошоците наведени во член 2 од оваа 

одлука како трошоци сврзани со закоп на умрено 
лице се признаваат и трошоците за сандак во завис-
ност од возраста на умреното лице и тоа: 

— за дете до 1 годишна воз-
раст во износ од 46.000 динари; 

— за дете до 10 годишна воз-
раст во- износ од 63 ООО динари; 

— за возрасно лице во износ од 100 ООО динари. 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила О|0миот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за утврдување на надомес-
токот на трошоците за закоп на корисниците на 

здравствена заштита бр. 02-1325/11 од 26 декември 
1987 шдина. 

Бр. 02-14043/6 
25 декември 1987 година 

Скопје Претседател, 
прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, е. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

6. 
Врз основа на член 76 од Законот за вработува-

ње (^Службен весник на СРМ" бр 32/87) и член 32 
од Статутот на ЗСИЗ за вработување на град Скопје, 
Собранието на ЗСИЗ за вработување на град Скопје, 
на седницата одржана на 24 декември 1987 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ 

ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за вработување на под-

рачјето на град Скопје за 1988 година се утврдува 
на 0,35% освен за: 

— организациите на здружен труд од основното 
и средното насочено образование и од социјалната 
заштита во висина од 0,175%; 

— организациите од високото образование, опште-
ствената заштита на деца, организациите што вршат 
дејности и заштита на културните блага и органи-
зациите од областа на сцеиско-музичките дејности 
во висина од 0,245%. 

Член 2 
Придонес за вработување плаќаат работниците 

и работодавците, членови на Заедницата за вра-
ботување. 

Член з 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот за 

вработување се врши за-. 
— работниците во организациите и работниците 

вработени кај работодавец, од личниот доход на ра-
ботниците во кои се содржани придонесите и дано-
ците што се плаќаат од личниот доход; 

—- работодавецот од основицата според која се 
плаќа данок од личен доход 

За работодавецот кој данокот го плаќа во годи-
шен паушален износ, придонесот за вработување се 
утврдува на 15'% од вкупниот износ на данокот. 

Работниците на привремена работа во странство, 
уплатуваат придонес за вработување, според Одлука-
та за утврдување на основицата и стапката за прес-
метување и плаќање придонес за вработување доне-
сена од Собранието на Републичката СИЗ за врабо-
тување. 

Член 4 
За начинот на пресметувањето и уплатувањето на 

придонесот за вработување, се применуваат соодвет-
ните одредби од Законот за даноци на граѓаните. 

Облогот за наплатата на придонесот за вработу-
вање за работодавците го врши надлежниот орган 
за приходи на 'Собранието на општините. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1988 година 
Член 6 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 02-9032/9 
24 декември 1987 година Претседател, 

Скопје Миле Димковски, е. р. 

Врз основа на член 13 од Законот за привремено 
ограничување на располагањето со дел од општестве-
ните средства за потрошувачка („Службен лист на 
С Ф Р Ј " бр. 75/87) и член 35 од Општествениот дого-
вор за измени и дополнување на Општествениот до-
говор за заедничките основи и мерила за самоуправ-
но уредување на односите во стекнувањето и рашо-
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78,5 

6,1 

радувањето на доходот и чистиот доход и распредел-
бата на средствата за лични доходи („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 18/87), Републичкиот завод за оп-
штествено планирање и Координациониот одбор за 
следење на спроведувањето на Општествениот до-
говор 

О б ј а в у в а а т 
планирани пропорции, појдовни големини и елементи 
за примена на мерилата за распоредување на доходот 

и чистиот доход 
1. Планирани просечни годишни пропор-

ции за распоредување на доходот во 
1988 година во општественото стопан-
ство на СР Македонија 
— Учество на потрошувачката (лична, 

општа и заедничка) во доходот 
(во %) 

— Учество на акумулацијата во дохо-
дот (во 10/о) 

2. Планираните појдовни големини за пе-
риодот Јануари-март 1988 година за 
општественото стопанство на СР Ма-
кедонија изнесуваат: 
— Доход по работник (во* динари) 1.023.255 
— Доход во однос на средства (во %) 6,5 
— Бруто личен доход по работник (во 

динари) 824 310 
— стапка на акумулативно ст кај орга-

низациите на здружен труд кои ра-
ботат без загуби (во '%) 1,2 

3 Под бруто личен доход по работник од точ-
ка 2, алинеја 3 се подразбира износот на чистиот 
(нето) личен доход по работник во стопанството' на 
СР Македонија од 535.800 динари (просечен месечен 
износ од 178.600 динари) зголемен за даноците и 
придонесите што ги пресметува и плаќа секој ко-
рисник на општествени средства. 

4. Непосредната заедничка потрошувачка по ра-
ботник за 1988 година е планирана во износ од 
80 000 динари. 

5. Под стапка на акумулативност се подразбира 
однос помеѓу делот од чистиот доход издвоен за аку-
мулација (средства за проширување на материјална 
основа на трудот и средства за резерви) и трајните 
извори на деловни средства намалени за пласманите 
по основ на задолжителните заеми (задолжителни 
здружувања) корегирани за нето ефектите од вкупно 
ревалоризираните приходи и вкупно ревалоризирани-
те расходи. Стапката на акумулативност се пресмету-
ва од податоците искажани во обрасците „Биланс на 
успех" и „Посебни податоци" — ознака за АОП 
[134-(279—249)+ 172—161] х 100 

Врз основа на согледувањата за остварената аку-
мулатмвност во стопанството на СРМ според заврши 
ката сметка за 1987 година ќе бидат утврдени и 
објавени диференцирани стапки на акумулативноста 
за одделни гранки и сродни дејности кои ќе се при-
менуваат во пресметките за распоредувањето на чис-
тиот доход во наредните пресметковни периоди 

6 До утврдувањето и објавувањето на новите еле-
мента за примена на мерилата за распоредување на 
чистиот доход (коефициенти на сложеност на трудот 
и коефициенти на услови за работа), ќе се примену-
ваат веќе објавените во „Службен весник на СРМ" 
бр. 28/87, освен елементите во точките 1, 4, 5 и 7 
од споменатата објава. 

Директор 
Координационен одбор на Републичкиот завод за 

Претседавач, општествено планирање, 
Душан Петрески, е. р д-р Методија Несторова^, е р. 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 79 од Законот за изградба на 

инвестициони објекти („Службен бесник на СРМ" бр. 
15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начинот и 
постапката за отстапување на изградба на инвести-
циони објекти (^Службен весник на СРМ", бр 22/84), 
РО РЕК „Битола" — Суводол — Битола 

р а с п и ш у в а 
ПОВТОРЕН КОНКУРС 

за подобност и отстапување за изградба на об-
јекти, наменети за регулација на површинските води 
— II Фаза Рудник: ^Суводол" 

I. Предмет на понудата се следните инвестицио-
ни објекти: 

1. Усек II, вкупна должина 440 м, оо нагиб на 
челните косини 1:2, на бочните 1:1,5. Ширина на 
дното на усехот 5 м Нагибот на косините на кори-
тото изнесува сса 30° за висина од 5 до 10 м. Нај-
голема длабина на усекот изнесува 10 м. 

Насипот се поставува на страната на усекот пре-
ма работниот дел на колот сса 8 м. од ивицата на 
усекот. - ) 

2. Усек III, вкупна должина 220 м. со нагиб на 
челните и бочните косини 1:1,5. Ширина на дното 
на усекот 5 м. длабина на усекот 8,8 м 

Ископаниот материјал ќе се депонира како и на 
уоек II. 

3. Канал к-2, вкупна должина од 3700 м. (3 + 700 
м') со трапезна форма. Ширина на дното: од стацио-
нажа 3 + 700—0+300 изнесува 2 м од стационажа 
0+000 ширина на дното изнесува 6 м 

Нагиб на бочните косини 1 1,5, длабината на 
каналот е условена од конфигурацијата на теренот 
и се движи од 0,58 м до 1,75 м. На стационажа 
0+200 до 0+000 предвидено е поставување на 8 га-
б о н с к и степеници висина 1 м. од жичани корпи 
(3,0 X 1,0 X 0,50 м. и 2 X 1 X 0,5 м. заполнети со гра-
нулиран шљунок. 

4. Канал К-3, вкупна должина 4550 м (4 + 550 м') 
со трапезна форма. 

Ширина на дното, од стационажа 4 + 550—0+580 
м. изнесува 2 м. од 0+580 до 0+200 изнесува 6 м 

На стационажа 0+500 до 0+200 предвидено е 
поставување на ,16 габионски степеници (висина 1 м.) 
од жичани корпи заполнети со гранулиран шљунок 

5. Канал КЛГ вкупна должина од 650 м со тра-
лезна форма. Ширина на дното' од 6 до 4 м. Поста-
вување на 10 габионски степеници 

II. Количини на ископ-
— у.сек И и III 41.630 
— канал К-2 56 355 ш3 

— канал К-3 69 094 ш3 

— канал К-У' 13 120 шЗ 
Ископ во вкупна количина од 180.199 т * 
ќе се врши во III категорија земја 
III. — Услови 
Реализацијата на објектите ќе се отстапи на по-

волни и подобни понудувачи 
IV. — место-
Рудник „Суводол", Суводол — Битола 
V. — Цена. " л ^ 
Понудата треба да содржи: 
— единечна цена по ш3, за секој објект поеди-

нечни, 
— изведување на габионски степеници (набавка 

и поставување на жичани корпи димензии 3,0 х 1,0 х 
0,50 м. и 2,0 х 1,0 х 0,50 м. заполнети со гранулиран 
шљунок) 

VI. — Рокови-
Рокот на завршување на овој обем на работа ќе 

биде сукцесивно 8 месеци од воведување 
Планиран почеток на работите е 1 04. 1988 год. 
Рокот за поднесување на пријави за подобност и 

понуда е 20 дена од објавувањето на конкурсот во 
„Службен весник на СРМ". 

Пријавата за подобност треба да содржи: 
— назив и точна адреса; 
— доказ за регистрација; 
— референтна листа за изведени слични објекти; 
— извод Од завршна сметка за 1986 год. и пе-

риодична деветомесечна пресметка за 1987 год. 
— расположливи сопствени капацитети на работ-

на снага и механизација, како и месечна динамика 
на реализација на објектите, 

— начин на пресметка на дополнителни и не-
предвидени работи, 
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— начин на пресметка на измена на цената 
(клизна скала со опис), 

— калкулација на чинење на ангажирање на ме-
ханизација од час ефективна работа, 

— изјава дека ги прифаќа условите на инвести-
торот во техничката документација за предметните 
објекти. 

Тендерската документација може да се подигне 
од инвеститорот за вредност од 500.000 дин. 

Пријавата за подобност и понудата се поднесу-
ваат до инвеститорот на комисијата во одвоени и 
запечатени обвивки оо назнака.-

„ Пријава за подобност" и „Понуда" со назнака 
за 'изградба на инвестициони објекти за регулација 
на површинските води II фаза — ПК — Суводол. 

Отворањето на пријавите и понудите ќе се извр-
ши КОМИСИСКИ по петтиот ден од истекот на кон-
курсот, во просториите на 'инвеститорот, за што по-
нудувачите дополнително ќе бидат известени. 

Реализацијата на објектите ќе биде отстапена 
на поволни и подобни понудувачи. 

Одлуката за подобност на понудувачите ќе ја 
донесе Комисијата во рок од 15 дена од завршу-
вањето на конкурсот, а во рок од 10 дена по извр-
шената подобност ќе се изврши избор на најповол-
ни понудувачи 

Подетални информации можат да се добијат на 
телефон 23-235 

Служба за геолошки надзор КГ — Рудник или 
телекс 53-148. (2) 

И С П Р А В К А 
Во конкурсот на РО Заеднички служби при СОЗТ 

„Електростопанство на Македонија" — Скопје, обја-
вен во ^Службен весник на СРМ" бр. 48 од 28 декем-
ври 1987 година се врши следната исправка: 

Во точката 3. Рокови, алинеја 2 зборовите: „рок 
за поднесување на пријава за подобност и понуда е 
10 дена од денот на објавувањето во конкурсот во 
„ Службен весник на СРМ", се менуваат и гласат-

„Рокот за поднесување на пријава за подобност 
и понуда се продолжува до 5-ти февруари 1988 го-
дина". 

Од РО Заеднички служби при 
СОЗТ „ Електростопанство на 

Македонија" 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
Врз основа на член 95 од Законот за редовните 

судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79, 46/82 и 
27/86), собранијата на општините Гази Баба, Кисела 
Вода и Чаир објавуваат дека ќе извршат 

ИЗБОР НА ЕДЕН СУДИЈА ВО ОПШТИНСКИОТ 
СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Кандидатите за избор на судија треба да ги 
исполнуваат следните услови 

— да се државјани на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, 

— да се дипломирани правници со потребно 
искуство и стручно знаење, 

— да имаат положено правосуден испит и 
— да имаат морално-политички квалитети за 

вршење на судската функција, 
Заинтересираните кандидати пријавите со пот-

ребните документи треба да ги достават до Собра-
нието на општината Чаир — Комисија за прашања-
та на изборите и именувањата, во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на ова соопштение. (1) 
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