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329. 
Врз основа на член 5 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за придонесите и дано-
ците на граѓаните („Службен весник на СРМ" бр. 
25/67), Законодавно-правната комисија на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на својата седница на 16 октомври 1967 година го 
утврди пречистениот текст на Законот за придоне-
сите и даноците на граѓаните. 

Пречистениот текст на Законот за придонесите 
и даноците на граѓаните ги опфаќа Законот за при-
донесите и даноците на граѓаните („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 5/65), исправ-ката на Законот за 
придонесите и даноците на граѓаните („Службен 
весник на СРМ" бр. 9/65), Законот за изменување 
и, дополнување на Законот за придонесите и дано-
ците на граѓаните („Службен весник на СРМ" бр. 
5/67) и Законот за изменување и дополнување на 
Законот за придонесите и даноците на граѓаните 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/67), во кои е оз-
начено и времето на нивното влегување во сила. 

Број 92 
17 октомври 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија, 
Кочо Тулевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА 

ГРАЃАНИТЕ 
(Пречистен текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
На територијата на Социјалистичка Република 

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

Член 2 
Според одредбите на овој закон местен само-

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

Член 3 
Стопите на придонесите што ги пропишува Ре-

публиката се пропорционални. 
Општинското собрание може да пропише раз-

лични стопи на општинскиот придонес од личен до-
ход од земјоделска дејност по групи катастарски 
општини или по одделни катастарски општини во 
зависност од условите на стопанисувањето, оддале-
ченоста на селата од пазаришните центри, сообра-
ќајните врски и другите услови што влијаат врз 
остварувањето на приходите. 

Член 4 
Ослободувањата и олеснувањата од плаќање на 

придонеси односно даноци предвидени со одлука на 

општинското собрание, врз основа на овластувањата 
од овој закон, важат и за приходите на Републи-
ката што и припаѓаат од подрачјето на општината. 

II. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН 
ОДНОС 

Член 5 
Придонес од личен доход од работен однос спо-

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

месните заедници; 
— лицата запослени во домаќинствата за врше-

ње на домашна работа; 
—адвокатските приправници; и 
— други лица запослени ка ј приватни работо-

датели. 
Висината на паушалната основица ја определува 

општинското собрание. 

III. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

Член 6 
Основица за придонесот од личен доход од зем-

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

Член 7 
Обложениот придонес за земја дадена под за-

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

Ако договорот се раскине пред истекот на дого-
ворениот срок, се врши дополнително обложување 
на придонесот за изминатите години, според фак-
тичкото траење на закупничкиот однос. 

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

Член 8 
Од плаќање на придонес од земјоделство се ос-

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

миите и сл.; 
— земјата што обврзникот на придонесот ја упо-

требува за одржување на историски и културни па-
метници; 

— земјата на која се подигнати насипи, канали 
и брани, одбранбени врбјаци и насади, ровови и 
други постројки потребни за одбрана од ветрови, 
наноси од снег, поплави и за одводнување и навод-
нување; 

— земјата дадена на работни организации на 
бесплатно користење. 

Ослободувањата од претходниот став престану-
ваат кога земјата, односно приходот од земјата, 
престане да се користи за целта за која е предви-
дено ослободувањето. 
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Обврзникот е должен престанокот на основите 
за ослободување од придонес да ги пријави на ка-
тастарскиот уред, на чие подрачје се наоѓа земјата, 
во срок од 30 дена од денот на престанокот. 

Член 9 
Од плаќање придонес од земјоделство се осло-

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

Член 10 
Обврзникот на придонесот, чиј вкупен ката-

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

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

Член 11 
Општинското собрание може да пропише осло-

бодување од плаќање на придонес од земјоделство 
на обврзници кои имаат катастарски приход од ни-
ви од V—VIII класа во катастарски општини на 
ридско-планински подрачја, ако на секој декар об-
работлива површина одгледуваат најмалку една ов-
ца односно на 1,5 хектари најмалку една крава. 

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

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

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

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

Член 12 
Се ослободуваат од придонес од земјоделство 

прихоттите од земја: 
1) што е неупотреблива за земјоделство, а која 

со вонредни трошоци е оспособена за земјоделски 
потреби — најмногу до 15 години; 

2) на која ќе се насадат нови лозја на лозар-
ска почва — најмногу до четири години: 

3) на која ќе се насадат нови овоштарници со: 
а) малини и рибизли — најмногу до 3 го-

дини; 
б) кајсии и праски — на1многу до 5 години; 
в) јаболка, круши и дуњи — најмногу до 

R години; 
г) бадеми, лешници, смокви, калинки и дру-

го јужно овошје — најмногу до 10 години; 
д) ореви и костени — најмногу до 15 го-

дини; и 
ѓ) сливи, цреши и друго овошје — најмногу 

до 6 години; и 
4) на која ќе се насадат: 

а) багреми, врби и тополи или друга шума 
од низок раст — најмногу до 10 години; 

б) брест и јасен — најмногу до 15 години; и 
в) други видови дрвја — најмногу до 20 

години. 
Ослободувањето од овој член не се однесува 

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

засадувања извршени според упатствата и надзо-
рот на надлежниот орган. 

Траењето на ослободувањето го пропишува оп-
штинското собрание. 

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

брила со вонредни трошоци и работа на сопстве-
никот над 30% (регулација, заштита од поплави, 
исушување, наводнување, заштита од порои, кал-
цификација, мелиорација на кисела земја и други 
мелиоративни мерки) обврзникот на придонесот ќе 
го плаќа придонесот според катастарскиот приход 
на земјата пред извршувањето на мелиоративните 
мерки најмногу уште за идните 15 години. 

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

Член 14 
Ослободувањата и олеснувањата од плаќање 

придонес од земјоделство, предвидени во член 7, 8, 
11, 12 и 13 од овој закон, се утврдуваат врз основа 
на писмено барање што обврзникот го поднесува 
до надлежниот орган на општинското собрание нај-
доцна до 31 јануари во годината за која се врши 
облогот. 

Ослободувањата и олеснувањата од претход-
ниот став почнуваат да течат од 1 јануари по ис-
текот на годината во која се исполнети условите 
за ослободување односно олеснување. 

Член 15 
Ако поради елементарни непогоди, растителни 

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

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

На обврзникот на придонесот, на кого поради 
причините од став 1 од овој член му се намали 
приносот за повеќе од 25% од вкупниот катастар-
ски приход ќе се отпише дел од обложениот при-
донес. 

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

Член 16 
Постапката за отпишување на придонесот спо-

ред претходниот член ја покренува, по барање од 
обврзникот, надлежниот орган на општинското со-
брание на чие подрачје се наоѓаат оштетените пар-
цели. 

Барањето се поднесува во срок од 5 дена од де-
нот на настанувањето на штетата. 

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

Член 17 
Степенот на намалувањето на приносот од зем-

јата го утврдува посебна комисија, што ја именува 
општинското собрание. Во комисијата задолжител-
но се именуваат: агроном, работник од катастар-
ската служба и работник од органот надлежен за 
обложување на придонес и данок. 

Член 18 
Надлежниот орган на општинското собрание 

врз основа на записникот на комисијата за утврде-
ната штета донесува решение за намалување на 
катастарскиот приход и за отпишување на обло-
жениот придонес врз основа на намалениот ката-
старски приход. 
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IV. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД 
САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 

И ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ 

Член 19 
Придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на занаетчиски и други стопански дејности 
(во натамошниот текст: придонес од занаетчиски 
дејности), освен од приходите од дејностите утвр-
дени со Основниот закон, се плаќа и од приходите 
остварени со вршење на споредна дејност во зем-
јоделството како и од приходите остварени со ис-
користување на земјиште за неземјоделски цели, 
доколку со овој закон не е поинаку определено. 

Член 20 
Се ослободуваат од плаќање на придонес од 

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

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

делски производи што се преработуваат на вооби-
чаен начин како што се: конзервирање на овошје, 
производство на вино и ракија, преработка на па-
мук, лен, коноп, волна, изработка на колци и друго; 

3) приходите од одгледување на живина, пче-
ли и свилени буби, доколку оваа дејност не се вр-
ши како единствено занимање; 

4) приходите од лов, риболов, собирање на 
шумски плодови, лековити растенија, доколку го-
дишниот приход по член на домаќинството по овие 
основи не преминува 500 динари; 

5) приходите од изработување на домашни Ра-
котворби и работа на „сиц" ако годишниот приход 
по член на домаќинството по оваа основа не над-
минува 1.000 динари и е остварен со лична работа 
на обврзникот и членовите на неговото домаќин-
ство. 

Член 21 
Придонес од занаетчиска дејност според вис-

тинскиот доход плаќаат обврзниците од следните 
услужни дејности: стаклошлифувачка, слаклогра-
верска, стаклорезачка, галванизерска, механичар-
ска, машинобраварска, автомеханичарска, прециз-
номеханичарска, автолимарска, електроинсталатер-
ска, електромеханичарска, автоелектричарска, вул-
канизаторска, инсталатерска (за водовод, канали-
зација и за уреди за греење) фарбарска за коли и 
други метални предмети, молерска и фарбарска, 
волновлачарска и мелење на жито во млинови на 
механички погони. 

Член 22 
Придонес од занаетчиска дејност според го-

дишна паушална основица, плаќаат обврзниците од 
следните производни дејности: грнчарска, ковачка, 
бочварска и качарска, длаборезачка (копанчарска), 
јажарска, везачка, јорганциска, изработка на жен-
ски и машки шапки, изработка на капи, кожу-
варска, крзнарска, опинчарска, чевларска, сарачка 
и седларска, филигранска и којунџиска, изработка 
на пенкала и патент-моливи, изработка на музич-
ки, дувачки и гудачки инструменти, изработка на 
ортопедски помагала, производство на клинци за 
потковување добиток, изработка на ѕвонци, изра-
ботка на вештачки бисери, изработка на налани, 
везење на дрво, изработка на сандали, ножарска, 
чешларска, изработка на предмети од школки, пле-
тење на трска и рогозина и леблебиџиско-семкар-
ска. 

Член 23 
Општинското собрание ги определува стопан-

ските организации што вршат иста или слична 
дејност во смисла на член 69 односно 76 од Основ-
ниот закон. 

Член 24 
Висината на годишната паушална основица за 

секој обврзник ја утврдува надлежниот орган на 
општинското собрание во зависност од обемот на 
работењето на занаетчиската или друга стопанска 

дејност (условите за работа, работната способност 
на обврзникот, користењето на дополнителна ра-
бота од други лица, опременост на дуќанот, местото 
каде се врши стопанската дејност и други услови 
за работа). 

Член 25 
Утврдената годишна паушална основица не мо-

же да се зголемува во текот на годината. 
На обврзникот на придонесот на годишна пау-

шална основица може, за времето на прекин на 
дејноста од причини што не зависат од неговата 
волја (смрт, болест, воена вежба и слично) да му 
се намали односно отпише сразмерен дел од обло-
жениот придонес, ако прекинот на дејноста трае 
повеќе од два месеци во таа година. / 

Член 26 
Придонес од занаетчиски дејности во годишен 

паушален износ плаќаат и лицата што имаат ли-
чен доход од вршење на занаетчиски и други сто-
пански дејности и тоа: 

1) лицата во села или други места кои претеж-
но се занимаваат со земјоделство, а занаетчиската 
или друга стопанска дејност ја вршат како спо-
редно занимање; 

2) лицата што вршат занаетчиска или друга 
стопанска дејност без постојано место на работа 
(дуќани); 

3) лицата што се социјално осигурени (работ-
ници и пензионери) кога во вид на дополнително 
занимање вршат занаетчиска или друга стопанска 
дејност на приватни лица; 

4) лицата што вршат разни услуги претежно 
со употреба на сопствена работна сила (чистачи 
на чевли, носачи, улични продавачи на весници и 
лозови, сечачи на дрва и друго); 

5) лицата што ги вршат следните дејности: из-
работка на гребени и брда, самарџиска, четкарска, 
оправка на чадори, изработка на сита, изработка 
на предмети од лико, рафија и слама, шивачка за 
народна облека, преработка на овошје, зеленчук 
и шумски плодови, услужно мелење на жито во 
воденици-поточари, поправка на чорапи, перење и 
пеглање на облека, оџачарска, калајџиска, позаман-
териска, мутавџиска, изработка на черги, потковач-
коналбатска, острачка за сите видови сечила, по-
плочарска (калдрмаџиска), печење на ракија, ва-
ла вичари, превозници со запрежни возила и вр-
шење на пренос со товарен добиток. 

Член 27 
Придонес во процент од остварениот бруто при-

ход во смисла на член 72 од Основниот закон пла-
ќаат: 

— застапниците за продажба на лозови од ло-
тарија и други игри на среќа; 

— застапниците на установите за заштита на 
мали авторски права; 

— поверениците на заводите за осигурување, 
работните агенти, поверениците на работните ор-
ганизации; 
' - фотографите; 

— транспортните работници; 
— собирачите на отпадоци; 
— земјоделците на приходите остварени од 

превозничка дејност како споредна дејност; 
— лицата кои остваруваат приходи: од домаш-

ни Ракотворби, работа на „сиц", собирање на ле-
ковити растенија и шумски плодови, лов и рибо-
лов и од други услуги^ 

Член 28 
Придонес од занаетчиска дејност во процент 

плаќаат приредувачите на забавни игри и приред-
би од секој одделно остварен бруто приход. 

Обврзникот од претходниот став е должен до 
надлежниот орган на општинското собрание на чие 
подрачје се одржува приредбата, да поднесе при-
јава со потребните податоци, пред почетокот на 
игрите односно приредбата. 
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Врз основа на поднесената пријава, како и врз 
основа на други податоци, надлежниот орган на 
општинското собрание го утврдува прометот што 
ќе служи како основица за пресметување на при-
донесот. 

Утврдениот придонес се плаќа веднаш по из-
вршената претсметка. 

Член 29 
Кога придонесот не се плаќа според годишна 

паушална основица, во паушален износ или во 
процент од бруто приходот, се плаќа според вис-
тинскиот доход. 

Основицата за плаќање на придонес од занает-
чиски дејности според вистинскиот доход се утвр-
дува: 

— за лицата што се должни да водат работни 
книги според билансот заснован врз уредно и ве-
родостојно водените книги; 

— за лицата што не се должни да водат ра-
ботни книги врз основа на пријавата на обврзни-
кот на придонесот и според други податоци од кои 
може да се утврди вистинскиот доход. 

Член 30 
Работни книги е должен да води обврзникот 

па придонесот што се обложува според вистинскиот 
доход ако доходот утврден во претходната година 

изнесува преку 12000 динари. 
Обврската од претходниот став ја утврдува со 

решение надлежниот орган на општинското собра-
ние и почнува од 1 јануари односно веднаш по вра-
чувањето на решението. 

Член 31 
Обврзниците на придонесот од претходниот 

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

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

Републичкиот секретар за финансии ќе го про-
пише начинот на водењето на работните книги. 

Член 32 
Обврзниците што се должни да водат работни 

книги, во почетокот на водењето на работните кни-
ги и на крајот на секоја година задолжително ќе 
извршат попис на резервите од материјали, недо-
вршеното производство, готовите производи и сред-
ствата за работа. 

Надлежниот орган на општинското собрание 
може да присуствува при пописот и сам да изврши 
попис. 

Член 33 
Преглед на работните книги на обврзникот на 

придонесот врши надлежниот орган на општинското 
собрание. 

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

Член 34 
Работните книги не се признаваат како основа 

за утврдување основицата на придонесот, ако се 
установи дека воопшто не е извршен попис на ма-
теријалите и другите трошоци што служат за вр-
шење на дејноста или се извршени работи со цел 
да се прикрие вистинскиот доход, а нивната висина 
не може да се утврди врз основа на работните 
книги или други веродостојни докази. 

Според претходниот став ќе се постапи и кога 
приходите искажани во работните книги не се во 
сразмер со обемот на работењето, односно трошо-
ците на работењето, не се во размер со остваре-

ните приходи во однос на другите обврзници или 
пропишаните трошоци за потрошениот материјал 
и режијата, а сопственикот на дуќанот веродостој-
но не ја образложил разликата. 

Во случаите од претходните ставови основи-
цата за придонесот се утврдува на начинот пред-
виден во член 35 од овој закон. 

Член 35 
Основицата на придонесот на обврзниците што 

не се должни да водат работни книги и кои при-
донесот од занаетчиски дејности го плаќаат според 
вистинскиот приход, се утврдува: 

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

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

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

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

Член 36 
Секој приход што се внесува во основицата за 

придонесот како и трошоците што биле потребни 
за остварувањето на тие приходи се утврдува и 
искажува одделно по извори на приходи. 

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

Член 37 
Како нужни трошоци за остварување на вкуп-

ниот приход што се одбиваат од вкупниот приход 
се сметаат: 

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

гонски матери ј ал; 
3) бруто исплатените заработувачки и плати 

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

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

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

6) закупнината за дуќан во туѓа зграда однос-
но закупнината вредност на сопствената зграда, 
која се користи за стопанска дејност во износот што 
се смета како основица за плаќање данок на при-
ход од згради; 

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

8) износот за огрев и осветление на работните 
простории; 

9) канцелариските трошоци и набавка на 
стручна литература; 

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

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

12) Други трошоци неопходни за остварување 
на приходот. 

Во пријавата и другите податоци трошоците од 
претходниот став задолжително се искажуваат од-
делно и се документираат: 
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Надлежниот орган на општинското собрание за 
облог ја оценува веродостојноста на документите 
и одлучува дали и во кои случаи ќе се признаат 
^документираните издатоци. 

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

УСЛУГИ 

Член 38 
Обврзници на придонес од личен доход од са-

мостојно вршење на интелектуални или други не-
стопански услуги (во натамошниот текст: придо-
нес од интелектуални услуги) се граѓани кои ост-
варуваат приходи од самостојно вршење на инте-
лектуални и други нестопански услуги, ако на нив 
не се плаќа придонес од авторски права, патенти 
и технички унапредувања, како што се: адвокати, 
инженери, архитекти, геометри, учители по јазици 
и музика, наставници, свештеници, стенографи, дак-
тилографи, стенодактилографи и други вршители 
на интелектуални услуги. 

Член 39 
Утврдувањето на основицата на придонесот од 

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

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

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

Другите обврзници водат книга на приходи и 
расходи. 

Член 40 
Обврската за плаќање на придонес од интелек-

туални услуги почнува од првиот ден во месецот 
по почнувањето со работа, а престанува на крајот 
од месецот во кој дејноста престанала. 

Член 41 
Се ослободуваат од плаќање на придонес од 

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

Член 42 
Основицата на придонесот од интелектуални 

услуги за една година не може, по правило, да 
биде пониска од едногодишниот личен доход на со-
одветниот работник запослен во работна органи-
зација односно државен орган. 

Со кои државни органи и работни организации 
и со кои категории на работници запослени во нив 
ќе се споредуваат одделни категории на обврзни-
ци при утврдувањето на минималната основица, 
како и начинот на нејзиното утврдување, ќе про-
пише општинското собрание. 

Член 43 
Придонесот од интелектуални услуги се опре-

делува во годишен паушален износ за доходот на 
наставниците, учителите по јазици и музика, сте-
нографите, дактилографите, стенодактилографите и 
свештениците. 

Основите и мерилата како и највисоките из-
носи на паушалните годишни износи на придоне-
сот од интелектуални услуги ги определува опш-
тинското собрание, а височината на придонесот за 
секој обврзник ја определува надлежниот орган 
на општинското собрание. 

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

УНАПРЕДУВАЊА 

Член 44 
Како нужни трошоци за остварување на личен 

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

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

На авторот му се признаваат како трошоци 20% 
од „бруто приходите остварени од второто и секое по-
натамошно издавање на научна, стручна, литера-
турна, публицистичка, филмска и композиторска 
творба, од вториот и секој понатамошен примерок 
на ликовна творба која се смета за оригинал, од-
носно второто и секое понатамошно изведување и 
прикажување на литературни, филмски и компо-
зиторски сценски (драма, опера, балет и слично) и 
несценски творби. 
W Ако творбата е објавена, како трошоци се при-

знаваат 20% од бруто приходот остварен од првото 
и секое понатамошно прикажување и изведување 
на творбата. 

Поголеми трошоци, за првиот примерок на ва-
јарска и научна творба можат да се признаат само 
врз основа на уредни документи, кои авторот е 
должен да му ги поднесе на исплатителот при при-
мањето на приходите за вајарската и научната 
творба. Кон документите обврзникот е должен да 
поднесе и потврда од соодветното здружение на 
ликовните уметници односно научните работници 
на Социјалистичка Република Македонија за тоа 
дека трошоците биле нужни за остварување на при-
ходите од варајска односно научна творба; 

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

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

Обврзникот на придонесот за творба од обла-
ста на применетата уметност е должен, пред испла-
тување на приходите, на исплатителот да му подне-
се потврда дека се во прашање приходи од автор-
ски творби од оваа област. 

Член 45 
Од бруто приходите од ликовни творби (вајар-

ски, сликарски, графички творби од областа на 
применетата уметност), остварени на изложба во 
земјата, одржана надвор од местото на живеењето 
на уметникот, покрај трошоците предвидени во 
член 44 од овој закон, се одбиваат и трошоците 
за превоз на творбите, личните патни трошоци, како 
и трошоците за превоз на творбите за престојот 
на уметникот во местото на одржувањето на из-
ложбата се додека истата трае во висина на нај-
високите дневници утврдени за работниците на ре-
публичките органи на управата. 

За трошоците на превозот обврзникот е должен 
на исплатителот да му поднесе соодветен доказ. 

Одредбите од претходните ставови се приме-
нуваат и на бруто приходот што уметниците — из-
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ведувачи ги остваруваат надвор од местото на жи-
веењето, ако патните трошоци и трошоците на пре-
стојот ги плаќале сами. 

Член 46 
Од бруто приходите остварени од големи и ма-

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

За износот на трошоците од претходниот став 
за приходите од мали и големи авторски права об-
врзникот на придонесот е должен на исплатителот 
да му поднесе потврда издадена од Југословенската 
авторска агенција, Заводот за заштита на мали ав-
торски права или од специјализираните установи 
од претходниот став. 

Член 47 
Како нужни трошоци за остварување на ли-

чен доход од патенти и технички унапредувања се 
признаваат: 

1) таксите и трошоците што се плаќаат според 
прописите за заштита на патенти и технички уна-
предувања, а што се докажува со потврда од ор-
ганот надлежен за заштита на патентот односно 
техничкото унапредување; 

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

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

Член 48 
При поднесувањето на сметката за наплатување 

на приходите од авторски права односно од патен-
ти и технички унапредувања, обврзникот е должен 
на исплатителот да му поднесе докази за вистин-
ските трошоци. 

Член 49 
На носителите на имотни авторски права (на-

следници, приматели на подарок и други), им се 
признаваат само трошоците предвидени во член 45 
и член 46 од овој закон, ако ги остваруваат прихо-
дите преку овластени установи. 

Член 50 
На приходот од авторски права, патенти и тех-

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

Член 51 
АКО повеќе лица заеднички остваруваат личен 

доход од авторски права, на кој се плаќа придонес 
од авторски права, придонесот се плаќа според сто-
пите на доходот на секој обврзник одделно. 

VII. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ЗГРАДИ 

Член 52 
Зграда во смисла на овој закон е секоја зграда 

што служи за живеење или за друга трајна упо-
треба која донесува или може да донесува приходи. 

Не се сметаат како приходи од згради прихо-
дите од: поточари кои само повремено можат да 
работат, земуници, згради плитари или на нив 
слични примитивни згради од необработен камен, 
шатори, коли за живеење, викенд куќички, како 
и градби од привремен карактер, а се користат нај-
многу до три месеци. 

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

Член 53 
Данок на приходи од згради (во натамошниот 

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

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

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

Член 54 
Како приход од згради или делови од згради 

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

Член 55 
Како станарина односно закупнина во смисла 

на овој закон се смета и вредноста на обврските 
и условите што корисникот односно закупецот е 
должен да ги врши на сопственикот по основа на 
користењето. 

За зградата што се издава на користење или 
под закуп само за време на летната сезона (летни-
ковци и друго), како годишна станарина односно 
закупнина се зема износот на станарината односно 
закупнината што се постигнува за време на сезо-
ната. 

Издавањето на зграда на користење или под 
закуп, како и висината на станарината односно за-
купнината се докажува со договорот за користење 
односно закуп помеѓу сопственикот и корисникот 
односно закупецот. 

Член 56 
Во даночната основица не се внесува станари-

ната односно закупнината која не можела да се на-
плати ни по судски пат. 

Ако судската одлука за ненаплативоста на за-
купнината е примена по истекот на срокот за под-
несување на даночни пријави, пријава за ненапла-
тивоста на закупнината се поднесува во срок од 30 
дена од приемот на судската одлука. Ако оваа при-
јава е поднесена благовремено, пред извршувањето 
на обложувањето, облог на данок на неплативата 
закупнина не се врши, а ако пријавата е подне-
сена благовремено, но по облогот на данокот, соод-
ветниот дел на обложениот данок се отпишува. 

Пријавата за отпис на данокот поради нена-
плативоста за станарината односно закупнината ко-
ја е поднесена неблаговремено, не се зема во по-
стапка. 

Член 57 
Освен зградите на кои не се плаќа данок спо-

ред Основниот закон, од данок на згради се осло-
бодуваат и зградите на верските организации ако 
непосредно се употребуваат за вршење на верски 
обреди (цркви, манастири и друго) односно дело-
вите од станбените згради што не се издаваат под 
наем или на бесплатно користење, а служат за кан-
целариски (жупни, парохиски и друго), за сместу-
вање на библиотеки, музеи, галерии на слики на 
верските организации, училници, простории за дне-
вен престој, ноќевалишта за свештени лица и друго. 
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Ослободувањето по овој член престанува ако 
зградата во целост или делумно се издаде под за-
куп односно на користење, или не се употребува за 
целта поради која била ослободена. 

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

Член 58 
Приходите од новоподигнатите станбени згради 

односно станови се ослободуваат од данок на прихо-
ди од згради за 25 години. 

Ослободувањето од претходниот став се одне-
сува и на приходите од поправените станбени згра-
ди односно станови, кои поради елементарни непо-
годи или други настани, независно од волјата на 
сопственикот, биле оштетени над 50%. 

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

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

Член 59 
Обврската за плаќање на данок од згради поч-

нува од првиот ден на следниот месец по издавање-
то на дозволата за употреба, односно од, почнува-
њето на употребата, ако зградата почнува да се 
употребува пред издавањето на дозволата. 

Ако приходите од згради биле ослободени од 
данок од згради, обврската за плаќање почнува од 
првиот ден на следниот месец по престанокот на 
о с л обод у в ањето. 

Обврската за плаќање на данок од згради пре-
станува на првиот ден од следниот месец по пре-
станокот на употребата на зградата поради оште-
тување, или ако од други причини зградата станала 
неупотреблива, или ако настапиле услови за да-
ночно ослободување. 

Член 60 
Носителот на станарското право, односно за-

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

Член 61 
При пренос на сопственоста на згради, држав-

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

Државните органи, кои издаваат одобрение за 
градење или за употреба на нови згради, по еден 
примерок, од издаденото одобрение ќе му достават 
на надлежниот орган на општинското собрание на 
чие подрачје се изведува градењето односно се нао-
ѓа зградата. 

Член 62 
За сите градежни објекти, што се сметаат како 

згради во смисла на овој закон, надлежниот орган 
на општинското собрание води посебен катастар за 
згради. 

VHI. ДАНОК НА ПРИХОД ОД ИМОТ И ИМОТНИ 
ПРАВА 
Член 63 

Надлежните органи на општинското собрание ќе 
ги ослободи граѓаните од плаќање на данок на по-
времени приходи, иако купените предмети ги про-
дале пред истекот на срокот од две односно пет го-
дини, ако од утврдените околности се установи де-
ка не биле купени со цел да се препродадат. 

Член 64 
Општинското собрание може да определи на 

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

IX. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК 

Член 65 
Ако наследникот се откаже од наследство и не 

определи лице во чија корист се откажува, дано-
кот на наследството' го плаќа лицето на кого му 
припаднало наследството. 

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

АКО наследникот го отстапи наследството на 
определено лице кое не би дошло до наследството 
во случај наследникот да не го отстапил во негова 
корист, тогаш наследникот, кој го отстапил наслед-
ството, плаќа данок на наследство, а лицето во чи-
ја корист е отстапено наследството плаќа данок на 
подарок. 

Член 66 
Како вредност на плодоуживање^ на која се 

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

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

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

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

Како вредност на едногодишното плодоужива-
ње се зема вредноста на плодоуживањето во годи-
ната во која настапила обврската за плаќање на 
овој данок. 

Член 67 
Пл одоу жив атол от на недвижности, кој во од-

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

. Член 68 
Даночната основица на данокот на наследство ја 

утврдува органот надлежен за облог1 на данок врз 
основа вредноста на наследството кое подлежи на 
данок, утврдена во постапката за утврдување на 
оставината, земајќи ги предвид: сразмерниот дел 
од долговите, трошоците и вредноста на легатот кој 
отпаѓа на наследните имоти. 

X. ДАНОК НА ОРУДИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ВО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И НА ХИБРИДНА ЛОЗА 

Член 69 
Данок на орудија за производство во земјодел-

ството и на хибридна лоза плаќаат граѓаните што 
имаат трактори, тракторски приколки, тракторски 
приклучни орудија (сеалки, косачки, самоврзачки) 
вршалки на машински погон, орудија за растура-
ње на вештачко ѓубре со механичка влеча или ма-
шински погон и хибридна лоза. 
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Данок на орудија за производство во земјо-
делството и на хибридна лоза се плаќа на оруди-
јата односно хибрид,ната лоза што биле во сопстве-
ност односно во владение на даночниот обврзник на 
1 јануари во годината за која обврзникот се задол-
жува со данок, без оглед дали тие се употребуваат 
или не. 

Член 70 
Данокот на орудија за производство во земјо-

делството и на хибридна лоза се плаќа во годишен 
износ според видот на орудието, капацитетот или 
јачината на истото односно по чокот на лозата. 

Данокот на орудија за производство во земјо-
делството и на хибридна лоза се обложува врз ос-
нова на пописот на орудијата, што се врши во те-
кот на месец јануари во годината за која се вр-
ши обложувањето. 

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

Член 71 
Ако сопственикот во текот на годинава ги оту-

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

Ако се набават нови предмети во второто полу-
годие сопственикот плаќа половина од годишниот 
износ на данокот. 

XI. ДАНОК НА ПРИХОД ОСТВАРЕН СО УПОТРЕ-
БА НА ДОПОЛНИТЕЛНА РАБОТА ОД ДРУГИ 

ЛИЦА 

Член 72 
Како приход остварен со употреба на допол-

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

Член 73 
За користењето на туѓа работна сила во земјо-

делство данокот се плаќа за секој запослен работ-
ник во годишен паушален износ што го определува 
општинското собрание. r v 

Член 74 
Од плаќање на данок на туѓа работна сила, по-

крај лицата ослободени според Основниот закон, се 
ослободуваат и: 

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

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

—' машките лица над 60 и женските над 55 го-
дини старост ако во текот1 на годината користеле 
еден работник. 

XII. МЕСТЕН САМОПРИДОНЕС 
Член 75 

Местен самопридонес (самопридонес) може да се 
воведе за подрачје на месна заедница. 

За подрачјата за кои: не постојат месни заедни-
ци самопридонес може да се воведе за одделни на-
селени! места или делови од населени места. 

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

Член 76 
Самопридонес се воведува ако за тоа се изјас-

нат повеќе од половината од граѓаните запишани во 
избирачките списоци на подрачјето на кое се во-
ведува самопридонеси. 

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

Актот за изјаснување на граѓаните за воведу-
вање на самопридонесот го донесува месната заед-
ница односно општинското собрание. Овој акт ги 
содржи елементите од член 77 од овој закон. 

Член 77 
При воведувањето на самопридонесот граѓаните 

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

редот по години, кога се воведува за повеќе 
години; 

4) видот и висината на самопридонеси; 
5) ослободувањата од самопридрнееот; 
6) срокот и начинот на извршувањето на обвр-

ските; 
7) органот што ќе се грижи за извршувањето на 

самопридонеси; 
8) траењето на обврската во лична работа на 

граѓаните од член 86 од овој закон. 

Член 78 
Граѓаните се изјаснуваат за воведување на са-

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

чиња по пат на тајно гласање а на собирите на из-
бирачи јавно со поименично гласање. 

Член 79 
Референдумот го распишува месната заедница 

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

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

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

Член 80 
За свикувањето и начинот на работа на собири-

те на избирачи се применуваат одредбите од ста-
тутот на општината, доколку со овој закон не е 
поинаку уредено. 

Член 81 
Собир на избирачи свикува месната заедница 

кога таа го воведува самопридрнесот. 

Член 82 
Резултатот на изјаснувањето на граѓаните на 

собирот1 на избирачи му го соопштува на собирот 
и записнички го констатира претседателството на 
собирот. 

Член 83 
Врз основа на изјаснувањето на граѓаните за 

воведување на самопридонес, месната заедница од-
носно општинското собрание издава акт за негово-
то воведување. 

Актот од претходниот став ги содржи елемен-
тите од изјаснувањето на граѓаните (член 77). 

Член 84 
Самопридонесот се воведува за една година, до-

колку граѓаните не се изјаснат поинаку. 
Член 85 

Обврзници на самопридонесот во пари се гра-
ѓаните што се задолжуваат со придонес од личен 
доход односно данок, како и пензионираните лица. 

Основицата за утврдување обврската на само-
придонесот во пари ја сочинуваат основиците за 
придонесите и даноците односно за пензионираните 
лица износот на пензијата, освен придонесите од 
вкупниот приход на граѓаните, данок на наследство 
и подароци^ данокот на орудијата за производство 
во земјоделството и на хибридната лоза. 

На обврзниците што плаќаат придонеси и да-
ноци во паушален годишен износ, самопридонесот 
може да им се определи во паушален износ. 
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Член 86 
Обврзник на самопридонееот во материјали, од-

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

Висината на самопридонесот од претходниот 
став, изразена во пари, не може да го надмине из-
носот на самопридонесот што би се постигнал со 
неговото пресметување од основицата за придоне-
сите и даноците согласно став 2 од член 85 од овој 
закон. 

Траењето на обврската во лична работа за ли-
цата на кои не може да се примени претходниот 
став може да изнесува најмногу 10 дена. 

Член 87 
По барање од обврзникот обврската во пари 

може да се замени во целост или делумно со обвр-
ска во лична работа, давање на материјали, пре-
возни сред,ства и обратно. 

Член 88 
Обврзници на самопридонесот во лична работа 

се сите граѓани способни за работа постари од 18 
години, освен: 

1) жените постари од 50 години и мажите по-
стари од 55 год.; 

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

3) лицата што се неспособни за работа поради 
болест; 

4) учениците и студентите додека се на редов-
но школување и граѓаните што се наоѓаат на от-
служување на воениот рок или на воена вежба. 

Член 89 
Надлежниот орган на општинското собрание вр-

ши обложување и наплата на самопридонесот сход-
но со прописите за придонесите и даноците. 

Облогот на самопридонесот им се соопштува на 
обврзниците со истакнување на јавен увид во тра-
ење од десет дена. Истакнувањето се врши најмал-
ку петнаесет дена пред почетокот на извршувањето 
на обврската на самопридонесот. 

Член 90 
Паричните средства остварени од самопридо-

несот се трошат според одделна претсметка што ја 
донесува месната заедница односно општинското 
собрание. 

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

Член 91 
Обврската на самопридонесот што обврзникот 

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

ХИТ. ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА НА 
ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ 

1. Поднесување на пријави и давање на податоци 
Член 92 

Обврзниците што плаќаат придонес според пау-
шална основица или во паушален износ не подне-
суваат пријава за остварениот личен доход. Овие 
обврзници се должни да ги дадат потребните пода-
тоци за утврдување на паушалната основица од-
носно паушалниот придонес само по барање од 
надлежниот орган на општинското собрание. 

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

Член 93 
Пријава се поднесува секоја година во текот на 

месец јануари по општ јавен повик и во срокот 
предвиден во него, кој не може да биде покус од 
петнаесет дена. 

Општиот јавен повик: го издава надлежниот ор-
ган на општинското собрание. 

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

Член 94 
Пријава се поднесува до надлежниот орган на 

општинското собрание кој е должен да изврши об-
лог на придонесот односно данокот. 

Неписмените или недоволно писмените обврз-
ници на придонесот и данокот кои не се должни да 
водат работици книги, можат пријава да дадат на 
записник ка ј надлежниот орган, со потребните 
податоци за облогот на придонесот и данокот. 

Член 95 
Секоја поднесена пријава за облог на придонес 

односно данок надлежниот орган е должен да ја 
внесе во списокот на поднесените пријави и да из-
даде потврда за приемот. 

Член 96 
Обврзниците на придонесот и данокот што се 

задолжени со придонес односно данок според вис-
тински остварениот годишен личен доход односно 
приход, се должни во пријавата да внесат подато-
ци за бруто приходот остварен во текот На година-
та за која се врши облогот и за нужните трошоци 
за остварување на тие приходи со назначување ка-
де се остварени приходите. 

Член 97 
Постапката за облог со данок на наследство 

надлежниот орган ја започнува по службена дол-
жност. 

Судот што донел решение за наследување на 
недвижности, е должен на надлежниот орган на 
општинското собрание да му достави еден приме-
рок од правосилното решение заедно со податоците 
за процената на одделните наследни недвижности. 

Член 98 
Пред да се донесе решение за облог со данок на 

наследство, надлежниот орган на општинското со-
брание е должен д,а го повика даночниот обврз-
ник да се искаже за трошоците и долговите што ја 
оптоваруваат вредноста на неговото наследство за 
кое се плаќа овој данок. 

Ако даночниот обврзник не се пријави во опре-
делениот срок за висината на трошоците и долгови-
те надлежниот орган на општинското собрание ќе 
одлучи врз основа на доказите во судските спи-
си за расправата на наследството. 

Член 99 
Примателот на подарокот е должен со пријава 

да го извести надлежниот орган на општинското 
собрание за примениот подарок, во срок од осум 
дена од денот на склучувањето на договорот за 
подарок, односно приемот на подарокот ако нема 
договор. 

Пријавата содржи податоци за: давателот и при. 
мателот на подарокот, нивниот родбински однос, 
предметот на подарокот, неговата прометна вред-
ност и трошоците што ги имал примателот на по-
дарокот во врска со него. 

Кон пријавата се приложува и договорот за по-
дарок односно изјавете на странките. 

Ако надлежниот орган на општинското собра-
ние не се согласи со пријавената вредност на по-
дарокот, таа се утврдува комисиски. 
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Член 100 
Извршениот облог на данок на орудија и хиб-

ридна лоза се соопштува на обврзникот со посебно 
решение до крајот на месец февруари на годината 
за која се врши облогот, односно во срок од триесет 
дена од пријавувањето или откривањето на предме-
тите. 

Член 101 
Надлежниот орган на општинското собрание е 

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

Член 102 
Органот на општинското собрание, надлежен 

за катастар ќе му достави на органот надлежен за 
облог на придонесот список на земјоделските дома-
ќинства со пресметан катастарски приход по ката-
старски општини според местото на живеењето на 
обврзниците најдоцна до 15 февруари во годината 
за која се врши облогот на придонесот. 

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

Списокот од претходните ставови се предава 
записнички. 

Член 103 
Надлежниот орган на општинското собрание мо-

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

Член 104 
За правилно утврдување на доходот и облогот 

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

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

2. Облог на придонесите и даноците 

Член 105 
Обложувањето на придонес и данок се врши на 

тој начин што на утврдената основица се приме-
нуваат пропишаните стопи за придонесот односно 
данокот. 

Член 106 
Надлежниот орган на општинското собрание е 

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

3. О л е с н у в а њ е 
Член 107 

При облогот со придонес од личен доход од 
земјоделство се признаваат следните олеснувања 
во вид на намалување на обложниот придонес и 
тоа: 

1. на обврзниците чиј приход по член на дома-
ќинството не преминува 400 динари годишно, а кои 
издржуваат малолетни деца или деца на редовно 
школување до навршената 25 годишна возраст ако 
не примаат стипендија, или возрасни членови не-
способни за работа — 5% за секое дете и неспосо-
бен за работа со тоа што вкупното намалување не 
може да премине 50% од обложениот придонес 
односно данок. Намалувањето на придонесот од-

носно данокот, не се признава за малолетни де-
ца за кои се прима детски додаток. 

2. На обврзниците чиј приход по член на дома-
ќинството не преминува 500 динари годишно, а кои 
немаат членови способни за работа, по 20% за секој 
член неспособен за работа со тоа што вкупното 
намалување на придонесот односно данокот не мо-
же да премине 60%. 

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

Ако во едно домаќинство има повеќе обврзници 
правото на олеснување на придонес односно данок 
се определува според збирот на основиците, а изно-
сот на олеснувањата според збирот на придонесот 
односно данокот на сите обврзници и тоа дома-
ќинство. 

Член 108 
Во смисла на овој закон како малолетни деца 

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

Член 109 
На обврзниците на придонесите и даноците ќе 

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

Член НО 
На обврзниците на кои облогот на придонесот 

од занаетчиската дејност се врши по годишна ос-
новица им се намалува придонесот по 10% за секој 
втор и натаму ученик во стопанството. 

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

Член 111 
Износот на инвалидските принадлежности и 

детскиот додаток што сврзникот како воен инвалид 
или инвалид на трудот би ги примал кога не би 
вршел стопанска дејност, ќе се одбијат од чистиот 
приход што тој го остварува со својата работа и 
остатокот ќе се обложи со соодветен придонес. 

Член 112 
Барањето за признавање на олеснувањата по 

член 107 и 108 од овој закон се поднесува до над-
лежниот орган на општинското собрание до крајот 
на месец јануари во годината во која се врши 
облогот со придонес. 

Кон барањето се приложуваат докази за испол-
нувањето на условите за признавање на олеснува-
њето (извод од книгите на родените, лекарско уве-
рение за неспособност за работа и друго). 

4. Редовна наплата на придонесите и даноците 
Член 113 

Придонесите освен придонесот по одбивањето 
и придонесот од вкупниот приход од граѓаните ка-
ко и даноците, стасуваат з а плаќање секој прв ден 
во тримесечјето, доколку со овој закон не е поинаку 
определено. 

Стасаните износи на придонесот и данокот од-
носно аконтацијата на придонесот и данокот се 
плаќаат во еднакви рати: за Т тримесечје до 15 
февруари, за П тримесечје до 15 мај, за III три-
месечје до 15 август и за IV тримесечје до 15 ноем-
ври. 

Член 114 
На нов обврзник на придонесот од занаетчиски 

дејности и од интелектуални услуги, за кои при-
донесот се утврдува според вистинскиот доход, на-
длежниот орган на општинското собрание ја опре-
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делува височината на аконтацијата за првата 
година во висина на аконтацијата на обврзникот 
од иста или слична дејност за таа година. 

Член 115 
Обврската за плаќање на придонесот од за-

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

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

Член 116 
Придонесот во годишен паушален износ се пла-

ќа во две полугодија и тоа з а првото полугодие 
до 15 февруари, а за второто полугодие до 15 јули 
во годината во која се остваруваат приходите од 
самостојно вршење на занаетчиска и друга стопан-
ска дејност без постојано работно место. 

Обврзниците што ќе почнат со работа по сроко-
вите од претходниот став, придонес плаќаат со за-
почнувањето на дејноста и тоа од првиот ден на 
следниот месец по почнувањето на дејноста. 

Член 117 
По исклучок од член 113 од овој закон, данокот 

на приход од имоти и имотни права на приход ос-
тварен со продажба на предмети се плаќа во срок од 
30 дена од денот на приемот на решението за облог 
со данок. 

Доколку се пропише паушално плаќање на да-
нокот на приход од издавање под закуп или паза-
куп на наместени соби или станови, сходно член 64 
од овој закон, данокот се плаќа во сроковите пред-
видени со член 116 од овој закон. 

Член 118 
Даночната обврска за данок на приход од имот 

и имотни права, за остварени приходи од продажба 
на предмети настанува во моментот на склучува-
њето на договорот за купопродажба. 

Даночниот обврзник е должен, во срок од 8 дена 
од денот на склучувањето на договорот за купо-
продажба, да го пријави приходот од продажбата 
на предметите на надлежниот орган на општин-
ското собрание, надлежен за местото за живеењето, 
и да го плати обложениот данок во срок од 15 дена 
од денот на кој му е врачено решението за извр-
шениот облог. 

Член 119 
Даночната обврска за данок на приход од имот 

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

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

Член 120 
Обврската за плаќање на данок на наследство 

и подарок се извршува во срок од 60 дена од денот 
кога првостепеното решение за облог со данок ста-
нало правосилно. 

Член 121 
Наплатувањето на придонесот и данокот го вр-

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

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

Одобрениот почек не го ослободува обврзни-
кот од плаќање на каматата за ненавремено^ упла-
тување на придонесот односно данокот. 

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

Наплатата на придонесот и даноците се врши 
со чековни уплатници. 

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

Член 122 
Придонесите и даноците се плаќаат во пари. 
По исклучок надлежниот орган на општинското 

собрание може од граѓаните и граѓанско-правните 
лица да прима земја во општествена сопственост 
за отплатување на стасаниот придонес ,И данок, под 
услов цената на понудената земја да не биде пови-
сока од цената утврдена според Законот за експро-
пријација. 

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

Член 123 
Пренесувањето на обврската за плаќање на 

придонесите односно даноците со договор за друго 
лице, не ги обврзува државните органи во обложу-
вањето и наплатата на придонесите односно дано-
ците. Лицето што примило обврска на себе со дого-
вор солидарно одговара со обврзникот за наплата-
та на придонесите и даноците. 

Член 124 
Државните органи и установи, стопанските ор-

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

5. Принудна наплата и ненаплативост 
на придонесите и даноците 

Член 125 
Постапката за принудна наплата на движен 

имот ја спроведува надлежниот орган на општин-
ското собрание, кај кого се води долгот на обврзни-
кот. Ако принудната наплата треба д а се изврши 
од предмет кој се наоѓа на подрачје на друга оп-
штина, постапката ја води, по барање од органот 
кај кого се води облогот на обврзникот, надлежниот 
орган на собранието на таа општина. 

Принудната наплата од побарувањата на дол-
жникот ја спроведува надлежниот орган на оп-
штинското собрание кај кого се води долгот на 
обврзникот. 

а) О п о м е н а 
Член 126 

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

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

Опомената содржи: презиме и име на обврзни-
кот, местото на живеењето односно седиштето на 
обврзникот, видот и висината на долгот, каматата 
и трошоците на извршувањето. 
б) Решение за определување на принудна наплата 

Член 127 
Ако обврзникот не ја изврши обврската ни по 

опомената, се пристапува кон принудна наплата, 
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Принудната наплата се врши врз основа на 
решение од надлежниот орган на општинското со-
брание кај кого се води задолжението. 

Член 128 
Решението за принудна наплата содржи: 
а) презиме и име и место на живеењето однос-

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

на обврзникот со назначување датата на врачува-
њето; 

в) основа и висина на долгот и износ на камата-
та и трошоците; и 

г) упатството за правен лек. 
Член 129 

Во постапката за принудна наплата може да 
се изјави жалба и против поединечните дејства. 

Жалбата против решението за лринудна напла-
та, како и против поединечните дејства во постап-
ката за принудна наплата (против попишувањето, 
проценката и продажбата на предметите) може да 
се изјави во срок од петнаесет дена од доставување-
то на решението односно од извршувањето на по-
единечните дејствија. 

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

в) Извршување на принудна наплата 
Член 130 

Предмет на принудна наплата за придонес и 
данок не може да биде: 

1) облеката, обувките, постелината, садовите и 
шпоретот што му се неопходно потребни на обврз-
никот и на членовите на неговото домаќинство; 

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

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

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

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

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

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

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

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

казнено-поправните установи; 
12) примањата на војниците; 
13) примањата по основа на законско издржу-

вање; 
14) најнужниот алат и една машина за врше-

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

една крава односно бивол ица на земјоделците; 
16) земја со катастарски приход до 400 динари 

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

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

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

Член 131 
Пропишувањето и продажбата на движностите 

ги врши извршител или друг службеник на опш-
тинското собрание (во натамошниот текст изврши-
тел). 

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

Член 132 
Извршителот може да отвори затворени просто-

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

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

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

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

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

Член 133 
По барање од извршителот народната милици-

ја е должна да укаже помош во извршувањето на 
принудната наплата. 

Случајот од претходниот став се констатира во 
записник. 

Член 134 
Попишување и продажба на предметите како 

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

г) Попишување на движен имот 
Член 135 

Пред предавањето на решението на обврзникот 
за определување на принудна наплата и пред при-
стапувањето кон попишување, извршителот е дол-
жен да го повика обврзникот да го плати должниот 
износ, каматата и износот на дотогашните трошоци. 
Ако обврзникот тоа не го стори ќе се пристапи кон 
попишување на неговиот движен имот. 

Член 136 
Попишување на движни предмети се врши во 

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

Член 137 
Истовремено со попишувањето се врши и про-

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

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

Член 138 
Ако трето лице истакне свое право над попи-

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

Член 139 
Ако пописот не е извршен во присуство на об-

врзникот односно неговиот застапник, во смисла на 
овој закон, на вратата од станот односно деловната 
просторија на обврзникот извршителот ќе залепи из-
вестие за извршениот попис со назначување на мес-
тото каде обврзникот може да го види записникот. 
Ова ќе се внесе во записникот. 
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Член 140 
Записникот за извршениот попис го потпишува 

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

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

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

Член 141 
Кога попишаните движни предмети се предадени 

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

Ако е спроведен дополнителен попис поради 
тоа што обврзникот порано попишаните движни 
предмети ги продал, дополнително попишаните дви-
жни предмети се предаваат на чување на лицето 
определено за тоа или на општинското собрание. 

Готовите пари се даваат за отплатување на дол-
гот, а хартиите од вредноста и драгоценостите се 
одземаат од обврзникот и се предаваат на чување 
на општинското собрание, банката или штедилни-
цата, а на обврзникот му се издава потврда за од-
земањето на тие предмети. 

На чуварот му припаѓа надоместок за трошоци-
те во врска со чувањето на предадените предмети 
во вистинските трошоци (за пренесување до место-
то на чувањето, исхрана на добитокот и друго), и 
награда за чувањето во висина што ја определува 
надлежниот орган на општинското собрание. На-
градата за чување не може да изнесува повеќе од 
2% месечно од проценетата вредност на попишаниот 
добиток, ниту повеќе од 1% од проценетата вред-
ност на попишаните други предмети. 

Член 142 
АКО движните предмети на обврзникот се по-

пишани порано поради административна или судска 
наплата, повторен попи,с на тие движни предмети 
се спроведува со ставање на забелешка на првиот 
записник за попис за тоа, кога поранешниот попис 
е извршен од страна на судот, по барање од над-
лежниот орган на општинското собрание. Судот во 
својот записник за попис ќе внесе забелешка за 
повторниот попис. 

За повторниот попис се известува обврзникот. 
Член 143 

Кога должникот изјави дека на одделни по-
пишани предмети трето лице има некое право, из-
вршителот е должен за попишувањето на тие пред-
мети да го извести третото лице и да го упати дека 
во срок од осум дена од денот на известувањето 
може да поднесе тужба (излучна тужба) до судот 
на докажување дека тој има определено право на 
попишаните предмети. Ако тоа лице во истиот срок 
не поднесе доказ дека поднел тужба, постапката 
за присилно наплатување на попишаните предме-
ти ќе продолжи како да немало приговор. 

Кога лицето од претходниот став било при-
сутно на пописот, писменото известување се заме-
нува со усно известување и се констатира во за-
писникот. 

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

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

Член 144 
Ако обврзникот запленетите предмети ги отуѓи, 

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

Трошоците околу кривичната пријава и ново-
то попишување ги поднесува обврзникот. 

д) П р о д а ж б а 
Член 145 

Пред пристапувањето кон продажбата на по-
пишаните движни предмети извршителот е должен 
да го повика обврзникот да ги плати должните из-
носи, каматите и износите на дотогашните трошоци. 
Ако обврзникот тоа не го стори, ќе се пристапи кон 
продажба на попишаните предмети. 

Член 146 
Важноста на пописот престанува ако принуд-

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

Член 147 
Принудната продажба, по правило ќе се врши 

со јавно наддавање. 
Со попишаните движни предмети, чиј промет 

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

Член 148 
Обврзникот може по претходно писмено овла-

стување од надлежниот орган, да ги продаде по-
пишаните предмети ако примените пари ги даде 
за отплатување на долгот, каматите и трошоците. 

Член 149 
Јавното наддавање се закажува со оглас. 
Огласот за јавно наддавање содржи: 
а) презиме, име и адреса на обврзникот; 
б) износот на долгот, каматата и трошоците; 
в) време и место на јавното наддавање; 
г) список на попишаните предмети што ќе би-

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

д) напомена дека купопродажната цена мора 
да се положи на јавното наддавање и дека про-
дажбата не ќе се изврши, ако не се постигне по-
ловината од утврдената цена. 

Член 150 
Времето и местото за продажба го одредува 

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

Член 151 
Огласот за јавно наддавање му се доставува на 

обврзникот најмалку пет дена пред извршувањето 
на јавното наддавање. 

Огласот за јавно наддавање се објавува со 
истакнување на табла или на друг вообичаен на-
чин во општината на чие подрачје се врши јав-
ното наддавање. Објавувањето може да се изврши 
и во други места како и да се достави до прет-
пријатијата и задругите за кои се смета дека ќе се 
појават како купувачи. 

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

Член 152 
Попишаните предмети се донесуваат на место-

то на јавното наддавање на трошок на обврзникот. 
Член 153 

Кон јавното наддавање се пристапува само ако 
се јават најмалку двајца понудувачи. 
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На јавното наддавање не може да учествува 
обврзникот, член на неговото домаќинство, застап-
никот на правното лице, како и работниците што 
учествуваат во постапката во пописот и продаж-
бата. 

Член 154 
Попишаните движни предмети се изложуваат 

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

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

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

Член 155 
Купувачот е должен купопродажната цена да 

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

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

Член 156 
Јавното наддавање, кога се изложени на про-

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

Член 157 
За текот на јавното наддавање извршителот 

води записник, во кој особено се наведува вре-
мето и местото на јавното наддавање, имињата на 
понудувачите и износите на понудите, имињата на 
купувачите и постигнатата продажна цена. Запис-
никот го потпишуваат извршителот, купувачот и 
обврзникот ако присуствувал на наддавањето. Об-
врзникот може да бара во записникот да се внесат 
неговите забелешки. Кон списите на јавното над-
давање се приложува решението за распределу-
вање на парите што се примени од продажбата на 
движните предмети. 

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

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

Член 158 
Ако за некои од попишаните предмети на пр-

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

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

Член 159 
Кога првото јавно наддавање било безуспешно 

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

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

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

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

Записникот го потпишуваат членовите на ко-
мисијата и купувачот, односно овластениот прет-
ставител на комисионот дуќан ако продажбата е 
извршена преку него. 

ѓ) Извршување над побарувања на обврзникот 
Член 160 

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

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

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

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

Член 161 
Решението со кое на обврзникот му се забра-

нува да располага со побарувањата се доставува 
на неговиот должник. 

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

Член 162 
Ако обврзникот е на служба кај лице кое ужи-

ва екстеритори јал ност, забраната на неговите при-
надлежности се бара преку Државниот секрета-
ријат за надворешни работи. 

Член 163 
Кога должникот на обврзникот не ставил ни-

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

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

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

Одредбата од претходниот став не се приме-
нува ако обврзникот на придонесот односно дано-
кот во меѓувреме ја измирил својата обврска. 

Член 164 
На обврзниците на придонесот и даноците ќе 

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

1. побарувањата од банката или штедилни-
цата; и 

2. побарувањата од други лица. 
. Член 165 

Принудната наплата на придонесот односно да-
нокот од надлежен имот на обврзникот ја врши 
судот, по барање од надлежниот орган на општин-
ското собрание и тоа во срок од три месеци од прие-
мот на барањето, 
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Надлежниот орган може на судот да му ги 
предложи сите видови на извршување за наплата 
од недвижности (принудна управа и принудна про-
дажба) и тоа поединечно по одделни делови на 
недвижности или од сите недвижности на обврз-
никот. 

е) Обезбедување на плаќање на нестасани 
обврски 
Член 166 

Ако органот надлежен за принудна наплата 
најде дека постои опасност обврзникот да ја спре-
чи наплатата на обврските, може со решение да 
определи спроведување на мерки за нејзиното 
обезбедување. Решението мора да биде образло-
жено и се донесува без претходно известување на 
обврзникот. 

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

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

Член 167 
Во постапката за обезбедување на плаќање на 

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

Член 168 
Мерки за обезбедување на плаќање на неста-

саните обврски можат да се преземат и за обез-
бедување наплатата на придонесите и даноците 
што не се конечно обложени, ако постои опасност 
обврската да не може да се изврши по обложу-
вањето. 

ж) Трошоци на извршувањето 

Член 169 
Обврзникот ги поднесува сите трошоци на при-

нудата наплата. 
Ако извршните дејства од принудната наплата 

се ставаат вон сила поради приговор или жалба на 
обврзникот, трошоците на принудната наплата ги 
поднесува органот по чие барање е покрената по-
стапка за принудна наплата. 

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

Член 170 
Трошоците на писмената индивидуална опо-

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

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

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

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

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

Сите други тршоци (трошоците за чување и 
превоз на предметите и сл.) ги плаќа обврзникот 
во вистинскиот износ. 

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

з) Отпишување на придонесот и данокот поради 
ненаплативост 

Член 171 
Должниот придонес односно данок кој не може 

да се наплати по принуден пат се отпишува како 
ненаплатив, 

Стасаниот должен придонес односно данок се 
смета како ненаплатив: 

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

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

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

Ако со извршувањето на наплата би се довело 
во прашање нужното издржување на обврзникот 
на придонесот односно данокот и на членовите на 
неговото домаќинство, како и на лицата што по 
законот е должен да ги издржува, Советот над-
лежен за работите на финансиите може да од-
лучува должниот данок односно придонес, во це-
лина или делумно да се отпише. 

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

Член 172 
Враќање на повеќе или погрешно уплатен при-

донес и данок врши, по барање од обврзникот, над-
лежниот орган на општинското собрание. 

Ако барањето се усвои, решението се доста-
вува на извршување на банката, кај која се водат 
приходите на општината. 

Член 173 
Враќањето се врши од оној вид придонеси од-

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

Член 174 
Обврзникот може да побара вишокот по него-

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

7) Останати одредби 

Член 175 
Републичкиот секретар за финансии се овла-

стува да ги пропишува обрасците и другите ста-
тистички формулари во врска со облогот и на-
платата на придонесите и даноците. 

Член 176 
Надлежниот орган на општинското собрание за 

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

XIV. НАДЗОР И КОНТРОЛА НАД ОБЛОГОТ, 
НАПЛАТАТА И КНИЖЕЊЕТО НА 

ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ 

Член 177 
Надзорот и контролата над правилната при-

мена на Основниот закон и овој закон ги врши Ре-
публичкиот секретаријат за финансии преку свр^ 
ите инспектори, 
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Член 178 
Во вршењето на надзорот и контролата органот 

од претходниот член: 
1. ја контролира правилноста на утврдените об-

врски на граѓаните и правните лица спрема опште-
ствената заедница и правилното применување на 
прописите за наплатување и расподелбата на при-
ходите од населението; 

2. презема соодветни мерово кај' надлежните ор-
гани на општествено-политичките заедници за на,, 
времено и целосно наплатување на стасаните об-
ложени придонеси и даноци, и ја контролира пра-
вилноста на преземените принудни мерки за на-
платување на приходите; 

3. ја проверува правилноста на водењето на 
даночното книговодство, завршната сметка на при-
ходите од населението; и 

4. врши контрола во работните и другите орга-
низации за правилноста на пресметувањето и навре-
меното уплатување на придонесите и даноците што 
се задржуваат при регистрирањето на сметките на 
граѓаните за испорачаната стока односно изврше-
ните услуги на тие организации. 

Член 179 
Ако Републичкиот секретаријат за финансии во 

вршењето на работите од член 178 од овој закон 
утврди повреда на неговите одредби од страна на 
општинскиот орган надлежен за облог односно на-
плата на придонесите и даноците, ќе издаде налог 
и ќе го определи срокот за отстранување на утврде-
ните неправилности. 

Против налогот од претходниот став, во срок од 
осум дена, може да се поднесе приговор до Ре-
публичкиот секретаријат за финансии. Со решение-
то по приговорот налогот може да се потврди, по-
ништи или измени. 

Ако надлежниот орган на општинското собра-
ние не постапи по налогот во определениот срок, 
Републичкиот секретаријат за финансии може сам 
да ги острани неправилностите. 

Во случајот од претходниот став, трошоците 
паѓаат на товар на буџетот на општината. 

Член 180 
По (исклучок од ставот 1 од членот 93 на овој' 

закон, пријавите во 1965 година за обврзниците 
на данокот на доход од самостојни занимања и ос-
танатиот имот и на данокот на приходи од згради 
ќе се поднесат во срок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на овој закон. 

Член 181 
По исклучок од член 14 и член 102 на овој 

закон сроковите за поднесување на писмени барања 
на обврзниците односно за доставување на список 
на земјоделските домаќинства за 1967 година се 
продолжуват за 30 дена. 

XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 182 

Со 12 јануари 1965 година како ден на почеток 
на применувањето на Законот за придонесите и да-
ноците на граѓаните престануваат да важат: 

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

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

3. Законот за определување висината на таксите 
на определен^ орудија за производство и предмети 
во граѓанска сопственост и нивното наплатување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 19/63); 

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

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

6. Уредбата за минималните градежни и хиги-
енски услови на зградите на село и надвор од рео-
нот на градовите, банските, климатските и турис-
тичките места чии приходи се оданочуваат („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 22/60); 

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

8. Одлуката за приходите што се сметаат оства-
рени над вообичаените приходи („Службен весник 
на НРМ" бр. 25/55); 

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

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

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

330. 

Врз основа на точка 5 од Одлуката за изме-
нување и дополнување на Одлуката за регулирање 
надоместоците на пратениците и функционерите 
што ги избира или именува Собранието („Службен 
весник на СРМ" бр. 27/67), Законодавно-правната 
комисија на Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија на својата седница на 16 октом-
ври 1967 година го утврди пречистениот текст на 
Одлуката за регулирање надоместоците на прате-
ниците и функционерите што ги избира или име-
нува Собранието. 

Пречистениот текст на Одлуката за регулирање 
надоместоците на пратениците и функционерите 
што ги избира или именува Собранието ги опфаќа 
Одлуката за регулирање надоместоците на прате-
ниците и функционерите што ги избира или име-
нува Собранието („Службен весник на СРМ" бр. 
42/65) и Одлуката за изменување и дополнување на 
Одлуката за регулирање надоместоците на прате-
ниците и функционерите што ги избира или име-
нува Собранието („Службен весник на СРМ" бр. 
27/67), во кои е означено и времето на нивното вле-
гување во сила. 

Број 107 
17 октомври 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија, 
Кочо Тулевски, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ПРА-
ТЕНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗ-

БИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО 
(Пречистен текст) 

I 
Надоместоци на пратениците 

1. Функцијата на пратеник е почесна опште-
ствена функција и се врши, по правило, без на-
града. 

2. Пратеник кој, поради работа во Собранието, 
не остварува личен доход на своето работно место 
во државен орган, работна или друга организација 
има право на надоместок за неостварениот личен 
доход. 
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Надоместокот на личниот доход од претходниот 
став се утврдува според просечниот износ на лич-
ниот доход што го примал пратеникот за послед-
ните шест месеци пред изборот. Ако е за пратени-
кот поповолно, износот на надоместок на личниот 
доход се утврдува според просечниот износ на лич-
ниот доход што го примал пратеникот во послед-
ната година пред изборот. 

Надоместокот на личниот доход од претходниот 
став не може да биде понизок од 1300,00 динари. 

Доколку надоместокот на личниот доход изне-
сува помалку од 45,00 динари дневно, на пратени-
кот му припаѓа надоместок од 45,00 динари дневно. 

На пратеник, кој поради работа во Собранието, 
ќе престане да го врши своето поранешно занима-
ње надоместокот му се определув-а во месечен износ. 

На пратениците во Републичкиот собор, чии 
месечни примања во работното место се пониски 
од 1300,00 динари, ќе им се исплатува дополнување 
до таа висина од претсметката на Собранието. 

3. Пратеникот има право на надоместок на тро-
шоците за вршење на пратеничката функција во 
изборната единица во која е избран во износ од 
400,00 динари, ако живее надвор од изборната еди-
ница, односно 300,00 динари ако живее во својата 
изборна единица. 

4. Пратеникот има право на надоместок на тро-
шоците кога надвор од местото на постојаното жи-
веење учествува во работата на Собранието односно 
соборите или нивните тела, или врши работи по 
нивна одлука. 

Надоместокот од претходниот став се опреде-
лува во форма на дневници. Висината и бројот на 
дневниците го утврдува Административната коми-
сија на Собранието со посебна одлука. 

II 
Надоместоци на функционерите што ги избира 

или именува Собранието 

5. На функционерите кои на постојана функ-
ција ги избира или именува Собранието им при-
паѓа личен доход во износ определен со оваа од-
лука и тоа: постојан месечен надоместок за врше-
ње на функцијата и надоместок на личниот доход 
што ги имал функционерот пред изборот односно 
именувањето од страна на Собранието. 

Надоместокот на личниот доход на функционе-
рите од претходниот став им се определува на на-
чинот утврден со точката 2 став 2 од оваа одлука, 
со тоа што тој не може да биде понизок од след-
ните износи за одделни функционери, и тоа: 

а) Претседател на Собранието и претседателот 
на Извршниот совет од 3.300,00 динари; 

б) Потпретседателите на Собранието, потпрет-
седателите на Извршниот совет, претседателите на 
соборите, претседателот на Уставниот суд на Ма-
кедонија од 2.500,00 динари; 

в) Членовите на Извршниот совет, претседате-
лите на постојаните комисии на Собранието, прет-
седателите на постојаните одбори на Републичкиот 
собор, секретарот на Собранието, претседателот на 
Врховниот суд, републичкиот јавен обвинител, су-
диите на Уставниот суд, републичките секретари, 
секретарот на Извршниот совет и директорот на 
Републичкиот завод за стопанско планирање од 
2.100,00 динари; 

г) Претседателот на Вишиот стопански суд, ре-
публичкиот јавен правобранител, претседателот на 
Републичката комисија за физичка култура, заме-
ниците на републичките секретари, секретарот на 
Републичката изборна комисија и секретарите на 
соборите од 1.750,00 динари. 

6. Висината на надоместокот на функционерите 
за вршење на функција изнесува и тоа на: 

а) Претседателот на Собранието и претседате-
лот на Извршниот совет од 700,00 динари; 

б) Потпретседателите на Собранието, потпрет-
седателите на Извршниот совет, претседатели на 
соборите, претседателот на Уставниот суд на Ма-
кедонија од 500,00 динари; 

в) Членовите на Извршниот совет, претседате-
лите на постојаните комисии на Собранието, прет-
седателите на постојаните одбори на Републичкиот 
собор, секретарот на Собранието, претседателот на 
Врховниот суд, републичкиот јавен обвинител, су-
диите на Уставниот суд, републичките секретари, 
секретарот на Извршниот совет и директорот на 
Републичкиот завод за стопанско планирање од 
400,00 динари; 

г) Претседателот на Вишиот стопански суд, ре-
публичкиот јавен правобранител, претседателот на 
Републичката комисија за физичка култура од 
350,00 динари; 

д) Заменици на републички секретари, секре-
тарот на Републичката изборна комисија и секре-
тарите на соборите од 250,00 динари. 

7. Функционерите, избрани или именувани од 
страна на Собранието, имаат право на надоместок 
на трошоците за вршење на службени работи над-
вор од местото на живеењето. 

Висината на дневницата од претходниот став 
ја утврдува Административната комисија на Со-
бранието со посебна одлука. 

8. Административната комисија на Собранието 
ја утврдува висината на дневницата за службено 
патување во странство за функционерите избрани 
или именувани од страна на Собранието. 

9. На функционер чија функција бара посто-
јано престојување во местото во кое ја врши функ-
цијата, се додека нема можност да го пресели се-
мејството му припаѓа на име надоместок за одвоен 
живот во износ до 1.000,00 динари. 

Функционер кој нема потреба да престојува 
постојано во местото каде што му е функцијата, 
наместо надоместок за одвоен живот има право на 
надоместок на трошоците во смисла на точка 7 од 
оваа одлука. 

10. Административната комисија на Собранието 
ги утврдува во согласност со Деловникот на Со-
бранието и деловниците на соборите кои претседа-
тели на комисии на Собранието и на одборите и 
комисиите на соборите се наоѓаат на постојани 
функции во смисла на оваа одлука. 

11. Административната комисија на Собранието 
ги утврдува личните доходи на определени функ-
ционери што не се пратеници, за функциите што 
ќе ги определи Републичкиот собор. 

12. Административната комисија на Собранието 
ги утврдува со посебни решенија износите на на-
доместоците на пратениците и функционерите што 
им припаѓаат според одредбите на оваа одлука. 

13. Во износот на личниот доход не се засметува 
надоместокот за вршење на функцијата што функ-
ционерот го примал пред изборот односно имену-
вање од страна на Собранието. 

14. Износот на надоместокот на личниот доход, 
определен според одредбите на оваа одлука, освен 
постојниот надоместок за вршење на функцијата 
се зголемува во сообразност со просечното зголе-
мување на личните доходи во републичките орга-
ни на управата. 

15. Средствата за надоместок на личниот доход 
и за обезбедување на други права, регулирани со 
оваа одлука, за пратениците и функционерите во 
Собранието се предвидуваат како наменски сред-
ства во финансискиот план на Собранието, а на 
другите функционери како наменски средства во 
финансискиот план на органот во кој ја врши 
функцијата. 

16. За спроведувањето на одлуката ќе се грижи 
Административната комисија на Собранието, која 
ќе дава објаснување за нејзината примена. 

III 
Завршни одредби 

17. Со 19. XII. 1965 година како ден на почеток 
на применувањето на Одлуката за регулирање на 
надоместоците на пратениците и функционерите 
што ги избира или именува Собранието престана 
да важи Одлуката за регулирање надоместоците 
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на пратениците и функционерите што ги избира 
или именува Собранието донесена од Републич-
киот собор од 25. VI. 1963 година. 

331. 

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за 
организацијата и надлежноста на органите на ин-
спекцијата на трудот („Службен весник на СРМ" 
бр. 12/66), Републичкиот секретар за труд донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСТАНОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

НА СТРУЧНИ НАОДИ (ЦЕРТИФИКАТИ) И 
АТЕСТИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА 

1. Се определуваат: Републичкиот завод за 
здравствена заштита, Заводот за техничка сигур-
ност, Градскиот завод за здравствена заштита и 
Поликлиниката при Рудници и железарница 
„Скопје", сите со седиште во Скопје, како стручни 
установи за издавање стручни наоди (цертифика-
ти), предвидени со член 70 од Основниот закон за 
заштита при работата (Основен закон). 

2. Се определува Заводот за техничка сигур-
ност во Скопје, како стручна установа за давање 
на стручни оцени и издавање на атести за работите 
предвидени со член 18, 21, 39 став 2 и 40 од Основ-
ниот закон. 

3. Ова решение влегува во сила третиот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 04-1518 
20 октомври 1967 година 

Скопје 
Републички секретар за труд, 

Вите Исјановски, с. р. 

О п а с е н д е л 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 1114, страна 595, книга V, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со отпа-
доци, фелерични стоки и комисион „Рекорд" — 
Скопје, ул. „376" број 249. Предмет на работењето 
на претпријатието е откуп на сите видови отпадоци 
и продажба. 

Претпријатието е основано од Трговското прет-
пријатие на големо и мало за отпадоци, тежински 
промет со сите видови фелерични стоки и комисион 
„Универзал" — Тетово со одлука бр. 02-1631 од 
31. VIII. 1967 година на работничкиот совет, со пре-
раснуваат на Откупната станица во Скопје, на ул. 
„376" број 249, во стопанска организација. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето, За-
фировски Јован, в. д, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 873 од 14. IX. 1967 година. (1521) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 257, страна 865, книга I е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието за откуп, пре-
работка и промет со месо и месни производи, мле-
ко и млечни производи, леб и печиво „Прехрана" 
— Тетово, согласно одлуката број 305 од 10. VI. 
1967 година на работничкиот совет и елаборатот за 
економска оправданост се проширува и со продаж-
ба на скара, алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 740 од 25. VII. 1967 година. (1260) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 304, страна 53, книга II е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на Шумско-
индустрискиот комбинат „Јелак" — Тетово и тоа: 
Стевица Божиновски, директор, Перо Бошковски, 
Тодоровски Светислав и Ѓорѓиевска Цветанка, ком-
бинатот ќе го потпишува и новоназначениот пот-
писник Перо Јовановски, раководител на финан-
сискиот сектор, сметано од 24. VIII. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 758 од 16. VIII. 1967 година. (1422) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријтијата и дуќаните 
рег. бр. 930, страна 423, книга IV, е запишано след-
ното: Фирмата на Работната организација за вр-
шење трговски услуги, застапничка и посредничка 
дејност и вршење на разни други услуги за уна-
предување и модернизација на стопанството „Дом 
на стопанствениците" — Скопје, се менува и гла-
си: „Универзалкомерц" — Работна организација за 
вршење трговски услуги, застапничка и посреднич-
ка дејност и вршење на разни други услуги за уна-
предување и модернизација на стопанството — 
Скопје, согласно одлуката бр. 108/5 од 19. I. 1967 го-
дина, на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 78 од 3. И. 1967 година. (1642) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите рег. број 84, страна 
383, книга I е запишано следното: На досегашните 
потписници на Станбената задруга „Братство" — 
Скопје и тоа: ѓорѓи Дрнев, шеф на сметководство-
то, Џафер Исмаил Џаферовски, управник и Кип-
ровски М. Јосиф, им престанува правото за пот-
пишување, бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на Станбената задруга 
„Братство" — Скопје се назначени: Буковиќ Тодор 
Милица, в.д. управник, и Јовановски Трајко Стојан, 
шеф на сметководството, кои задругата ќе ја пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во грани-
ците на овластувањето, сметано од 17.1.1967 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 45 од 23.1.1967 год. (561) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите рег. број 95, страна 
415, е запишано следното: На досегашниот потпис-
ник на Земјоделската здруга „Малина" — Крива 
Паланка, Митко Георгиев Мазаковски, му преста-
нува правото за потпишување, бидејќи е разрешен 
од должност. 

За нови потписници на Земјоделската задруга 
„Малина" — Крива Паланка се назначени: Сте-
фановски Љубен, технички директор и Димитров-
ски Димче, шеф на сметководството, кои задругата 
ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, 
во границите на овластувањето со старите регистри-
рани потписници и тоа: Киро Цеков Владимиров. 
ски и Љубен Митев Христовски, сметано од 
13.Ш.1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 238 од 17.IV.1967 година. (618) 

Окружниот стопански суд во Штип одјавува 
дека во регистарот на задругите на 14.111.1967 година 
на страна 116, реден број 7 е запишано следното: 
Се проширува дејноста на Земјоделската задруга 
„Единство" од село Пиперово, Струмичко, уште со: 
трговија, угостителство и градежни материјали на 
мало. 
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Истовремено се запиша и промената на досе-
гашниот в.д. управник на задругата Аспарух Ми-
цев на чие место за директор е именуван Павле 
Терзиев. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа одлуката број 58 од 10.11.1967 го-
дина на задружниот совет на задругата и одлуката 
бр. 59 од 10.П.1967 година на истиот совет за проме-
ната на в.д. управникот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 38/67. (707) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 23.ХП.1966 го-
дина, страна 113, рег. бр. 1 е запишана под фирма: 
Занаетчиско-услужна задруга за коларо-ковачки, 
тапетарски и столарски услуги „Нов дом", со се-
диште во Струмица. 

Задругата ќе ги обавува следните дејности: 
1. Сите врсти коларо-ковачки услуги, како и 

запрежни приколици. 
2. Промет на сите видови тапетарски услуги. 
3. Промет на столарски услуги како и произ-

водство. 
Задругата ќе ја потпишуваат: Јордан Коста 

Мазнејков, в.д. директор и Киро Велков. 
Впишувањето се изврши во регистарот врз ос-

нова одлуката на основачкото собрание на задру-
гата од 16.XI.1966 година и тоа: Јордан Мазнејков, 
Раде Кантарџиев, Киро Велков, Киро Мавров, Ван-
чо Горгиев, Васил Стојанов, Славчо Горгиев; Божин 
Гоцев, Горѓи Цветков, Бончо Киров, Гоце Манушев, 
Душко Костов, Горѓи Трајков, Коста Велков, Спасо 
Танев, Горѓи Јованов и Мите Крстев. 

Впишувањето се изврши во регистарот врз ос-
нова на одлуката на основачкото собрание на 
26.ХП.1966 година и тоа: Серафим Т. Христов, Пав-
ле С. Ристов, Георги Георгиев, Георги Делев, Бла-
гој Трајков, Борис Георгиев, Мито Танчев, Ристо 
Ристов, Киро Ристов, Киро Н. Ристов, Гоце Р. 
Трајков, Јордан Н. Трајков, Стојан, Р. Трајков, Рис-
то Р. Ристов, Георги Стојанов, Ристо Стојанов, Дим-
чо Котев, Томе Дончев, Јусуф Демиров, Петруш 
Делев, Јован Костовски, Трајко Маљаров, Милан 
Гогов, Зеја Фејзула Лазар Делев, Трајко Трајков, 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 282/66. (141) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 29.ХП.1966 го-
дина, страна 112, реден број 1 е запишана под 
фирма: Земјоделска задруга „Извор", со седиште 
во Свидовица, Струмичко. 

Задругата ќе ги обавува следните дејности: 
откуп и продажба на сите видови земјоделски и 
сточарски производи и развивање на ^оператив-
ните односи со индивидуалните производители. 

Овластени лица за потпишување на задругата 
е Серафим Ристов, в.д. директор. 
Славе Туманов, Георги Георгиев, Јован Танев, Ми-
луш Делев, Георги Ристов, Тиме Стојменов и Геор-
ги Костовски. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 280/66. (1142) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 13.Ш.1967 годи-
на на страна 102, реден број 2 е запишано конститу-
ирањето на Земјоделската задруга „Победа" од се-
ло Иловица, Струмичко, кое е извршено на 
22.П.1967 година. 

Конституирањето е запишано во регистарот врз 
основа одлуката бр. 90 од 24.11.1967 година, на за-
дружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 57/67. (718) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 3, П. 1967 го-
дина на страна 61, реден број 4 е запишано след-
ното: Престана присилната управа над Земјодел-
ската задруга „Младост" од с. Орел, Св. Николе, 
со кое задругата се враќа во редовно работење. 

За директор на задругата е наименуван досе-
гашниот управник Никола Пенчев Јованов. 

Впишувањето се изврши во регистарот врз ос-
нова записникот бр. 8 од 17. I. 1967 година од за-
дружниот совет на задругата и решението бр. 01-326 
од 6.III.1966 година, на Собранието на општината 
Св. Николе. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 25/67. (720) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите рег. број 19, 
страна 73 е запишано следното: Досегашниот кни-
говодител на Земјоделската задруга ,,Согласно", се-
ло Шлегово, Кумановско, Ивановски Цветко е раз-
решен од должност и му престанува правото з а 

потпишување. 
За нов книговодител на Земјоделската задруга 

„Согласив", село Шлегово е назначен Иванов Гли-
горов Спасо, кој задругата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето 
со стариот регистриран потписник Ирот Ефремов, 
управник, сметано од 14. IV. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 358 од 21. IV. 1967 година. (766) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите рег. број 14, страна 
53 е запишано следното: Дејноста на Земјоделската 
задруга „Бристовец", село Боговиње, Тетовско, се 
проширува и со промет на мало со индустриски 
стоки и градежни материјали, согласно одлуката 
на задружниот совет и елаборатот за економска 
оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 345 од 21. IV. 1967 година. (806) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите рег. број 20, стра-
на 77, книга I е запишано следното: Се брише од 
регистарот на задругите во овој суд од рег. бр. 20, 
Земјоделската задруга „Пробуда", село Ранковци, 
Кривопаланечко, бидејќи се присоединува кон Зем-
јоделската задруга „Малина, Крива Паланка, со-
гласно одлуката број 02-23 од 14.11.1967 година на 
задружниот совет и елаборатот за економска оправ-
даност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 236 од 18. III. 1967 година. (483) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите рег. број 124, стра-
на 833, книга I е запишано следното: Согласно за-
писникот број 1 од одржаниот состанок на 12. VIII. 
1966 година на задружниот совет на Земјоделската 
задруга „Горѓи Митров" село Миравци, за посто-
јани органџи на управување т.е. за постојан упра-
вен одбор се избрани следните лица: Крсто Тодо-
ров, Коста Трајков, Илија Димитров, Коста Ни-
колов, Кирил Цуклев, Никола Костадинов, Јован 
Ѓорѓиев, Бошко Г. Зумров и Шимон Динов. За прет-
седател на управниот одбор е избран Бошко Г. 
Зумров, а за заменик Илија Р. Димитров. За прет-
седател на задружниот совет е избран Ристо К 
Спиров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 228 од 16. III. 1967 година. (541) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите рег број 24, стра-
на 327, книга И е запишано следното: Дејноста на 
Земјоделската задруга „Башинец", село Бутел, 
Скопско, се проширува согласно одлуката на за-
дружниот совет број 291 од 8. II. 1967 година и ела-
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боратот за економска оправданост и со вршење 
промет на стоки на големо и мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 230 од 16. III. 1967 година. (558) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 16. И. 1967 го-
дина, страна 54, реден број 12 е запишано след-
ното: Се проширува дејноста на Земјоделската за-
друга ,Д мај" од с. Долни Балван, Штипско, уште 
со: Производство, откуп, обработка и продажба на 
суров тутун во лист и промет со индустриски про-
изводи од прехранбена индустрија. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа одлуката бр. 121 од 15.11.1967 
година од работничкиот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 44/67. (461) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека во регистарот на задругите рег. бр. 94, страна 
677, книга I е запишано следното: Дејноста на Зем-
јоделската задруга „Единство", село Скудриње, во 
иднина се проширува и со производство на кепер 
платно и пластика (текстил) со машинско ткаење, 
согласно одлуката на задружниот совет, елабора-
тот за економска оправданост и одобрението на 
Собранието на општината Гостивар — Одделение 
за стопанство број 04-2280 од 10. XI. 1966 година, 
што ќе го обавува преку погонот во село Скудри-
ње со следните податоци: Земјоделската задруга 
„Единство" село Скудриње — Погон за кепер плат-
но и пластика (текстил) со машинско ткаење во 
село Скудриње. Предмет на работењето на погонот 
е производство на кепер платно и пластика (тек-
стил) со машинско ткаење. 

Погонот е основан од задружниот совет со Од-
лука од 22. XI. 1963 година. 

Раководител на погонот е Елези Елез. 
Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува задругата, во границите на овластувањето. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 216 од 29. III. 1967 година. (480) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите рег. број 95, страна 
415, книга I е запишано следното: Кон Земјодел-
ската задруга „Малина" од Крива Паланка се при-
соединуваат Сточарско-земјоделското претпријатие 
„Калин Камен" — Крива Паланка и Земјоделската 
задруга „Пропуда", село Ранковци, согласно одлу-
ките на задружните совети на двете задруги, од-
луката на работничкиот совет на претпријатието 
и елаборатот за економска оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 237 од 18. III. 1967 година. (481) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите рег. број 193, стра-
на 333, книга II е запишано следното: Дејноста на 
земјоделската задруга „Моша Пијаде" од село Син-
гелиќ, Скопје, во иднина се проширува и со про-
мет на големо, согласно Одлуката на задружниот 
совет и елаборатот за економска оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 170 од 28. II. 1967 година. (406) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите рег. број 15, стра-
на 57 е запишано следното: Покрај досегашниот 
потписник на Земјоделската задруга „Слобода" село 
Зелениково, Скопје, Боцевски Марко, директор, за-
другата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
во границите на овластувањето и новоназначениот 
потписник Пепиќ Исо, книговодител на задругата, 
сметано од 7. III. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2,19 од 14. III. 1967 година. (407) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите рег. број 24, стра-
на 327, книга II е запишано следното: Седиштето 
на Земјоделската задруга , ,Башино" село Ради-
шане се преместува од село Радишане во село Бу-
тел во поранешната зграда на Општината Бутел, 
согласно одлуката на задружниот совет и реше-
нието на Собранието на општината Кале, Скопје, 
бр. 08-2668 од 15. II. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 192 од 4. III. 1967 година. (429) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите рег. број 71, стра-
на 283, книга I е запишано следното: Се брише од 
регистарот на задругите во овој суд од рег. бр. 71. 
страна 2,83, книга I Земјоделската задруга „Вардар" 
од село Брвеница, Тетовско, бидејќи се соединува 
со Земјоделоко-сточарското стопанство „Борец" село 
Лешок и Земјоделскиот комбинат „Полог" — Те-
тово, во нова работна организација под име: Земјо-
делско-индустриоки комбинат — Тетово, со заеднич-
ка Одлука број' 01-3527 од 31. XII. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 92 од 28. И. 1967 година. (448) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 9. I. 1967 година 
на страна 20, реден број 3 е запишано следното: 
Атанас Сапунџиев, досегашен управник на Зем-
јоделската задруга „Еленица" од село Велуса е 
разрешен од должност. На негово MQCTO за в. д. ди-
ректор е назначен Томе Василев Шопов. 

Промената на управникот е запишана во ре-
гистарот врз основа решението! на задружниот со-
вет на задругата број 168 од 5. XII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 4/67. (292) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 40, 
страна 125 е запишано следното: На досегашниот 
потписник на Земјоделската задруга „Гоце Дел-
чев", село Возарци, Кавадарци, Јованов Славе Томе, 
му престанува правото за потпишување, бидејќи е 
разрешен од должност. 

За нов книговодител на Земјоделската задруга 
„Гоце Делчев" село Возарци е назначен Бошков 
Цандов Благоја, кој задругата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со старите регистрирани потписници и тоа; 
Ванчо Митрев, директор, и Давчев Костадин, ка-
сиер, сметано од 30. I. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 80 од 3. II. 1967 година. (329) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 10, 
страна 37 е запишано следното: На досегашните 
потписници на Земјоделската лозаро-винарска за-
друга — Тетово и тоа: Апостолски Јован, в. д. 
управник, Александар Јовановски, Стојан Дими-
триевски и Коста Божиновски, книговодител, им 
престанува правото за потпишување, бидејќи се 
разрешени од должност. 

За в. д. директор на Земјоделско лозаро-винар-
ската задруга — Тетово е назначен Кировски Сто-
јан, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето со но-
воназначениот потписник Иванов Кирил, книгово-
дител на задругата, сметано од 14. XI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 739 од 17. XI. 1966 година. (353) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 103, 
страна 393 е запишано следното: Седиштето на Зем-
јоделската задруга „Чатино", село Клиново, опш-
тина Кавадарци се преместува од село Клиново 
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во село Галиште, општина Кавадарци, согласно 
Одлуката на задружниот совет број 84/2-66 од 10. 
I. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 47 од 24. I. 1967 година. (252) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 13. I. 1967 го-
дина на страна 109, реден број 24 е запишано след-
ното: Досегашниот директор на Земјоделската за-
друга „Бошко Петров" од Злетово, Јанко Зиков 
Миновски, е разрешен од должност. На негово ме-
сто за в. д, директор е назначен Ефтим Ноев Ди-
митров. 

Промената на директорот е запишана во ре-
гистарот врз основа решението на задружниот со-
вет на задругата бр. 01-10 од 6. I. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип Фи 
бр. 12/67. (275) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 9. I. 1967 го-
дина на страна 49, реден број 4 е запишано след-
ното: Се проширува дејноста на Земјоделската за-
друга „Единство" од село Пиперово, Струмичко, 
со тоа што ќе врши превозничка дејност со свите 
теретни моторни возила во еден смер на други прав-
ни и физички лица со наплата. 

Проширувањето на споредната лет ност е за-
пишано во регистарот воз основа одлуката бр. 683 од 
19.XII.1966 година на задружниот совет на задругата. 

Ол Окружниот стопански суд во Штип, Фтт 
бр. 5/67. (290) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 26.1.1967 го-
дина на страна 92, реден број 8 е запишано след-
ното: Му престанува правото за потпишување на 
досегашниот потписник на Земјоделската задруга 
„Партизан" од с. Турново, Струмичко, Георги РХлиев 
Коцев. Во иднина задругата ќе ја потпишуваат 
следните лица: Костадин Николов Козаровски, ди-
ректор, Стево Гочев Зимбаков, комерц,ијалист, и 
Манол Георгиев Митров, шеф на сметководство. 

Потпишувањето ќе се обавува колективно и 
тоа со по два потписа, во отсуство на еден од нив. 

Промената на потписникот и впишувањето на 
новите потписници се запиша во регистарот врз 
основа на поднесената пријава од страна на ди-
ректорот на задругата бр. 01-738 од 21. XI. 1966 
година и одлуката на задружниот совет на истата 
бр. 01-738 од 21. XI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 267/66. (291) 

Окружниот стопански суд во Скопје об!авува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 3, 
страна 27, книга I е запишано следното: Земјодел-
ската задруга „Кицо Аврамовски", село Цер, Ки-
чевско, со решение на Собранието на општината 
Кичево број 02-6379/1 од 30. ХП. 1966 година се 
става под присилна управа и за присилен управ-
ник со истото решение на Општината е назначен 
Змејковски Јован, инженер агроном, кој' задру-
гата под присилна управа ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластува-
њето, сметано од 13. I. 1967 година. 

На досегашните потписници на задругата и 
тоа Спиро К . ЛИЧОСКИ И Стојко Н . Вренцоски им 
престанува правото за потпишување, бидејќи се раз-
решени од должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 34 од 16, I. 1967 година. (204) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 2, 
страна 17, книга I е запишано следното: Се сим-
нува присилната управа над Земјоделската задруга 
„Кула", село Слатина, Охридско, со решението на 

Собранието на општината Македонски Брод, број 
03-2194/1 од 20. VII. 1966 година. 

Со ^рецитираното решение на Собранието на 
општината Македонски Брод е разрешен и при-
силниот управник Лазевски Данаилев Миливој ко-
му му престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на Земјоделската задруга „Ку-
ла", село Слатина, Охридско е назначен Видески 
Ацев Милан, кој задругата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со новоназначениот потписник Лазевски Да-
наилов Миливој, член на задружниот совет и управ-
ниот одбор на задругата, сметано од 10. VIII. 1966 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 551 од 21. XII. 1966 година. (205) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број' 24, 
страна 327, книга II е запишано следното: Дејноста 
на Земјоделската задруга „Башинец", село Ради-
шани Скопско во иднина се проширува и со: 

1. Вршење промет и откуп на сурова кожа на 
подрачјето во која делува задругата вклучувајќи 
го и Скопје. 

2. Вршење промет со сите видови цемент, сало-
ни^ бетонско железо и други градежни матери-
јали на големо и мало, согласно Одлуката на за-
дружниот совет број 1788 од 31. XII. 1966 година 
и елаборатот за економска оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 5 од 26. I. 1967 година. (239; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 54, 
страна 211 е запишано следното: Дејноста на Зем-
јоделската задруга „Слога", с. Никуљане, Кума-
новско, во иднина се проширува и со трговија, со.-
гласно одлуката на задружниот совет и елаборатот 
за економска оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. 
бр. 33 од 16. I. 1967 година. (47) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број' 24. 
страна 93 е запишано следното: Се симнува при-
силната управа над Земјоделската задруга „Ба-
шинец", с. Љуботен со решението на Собранието 
на општината Кале, Скопје, број 02-1570/295 од 13. 
XII. 1966 година. 

Со решението на споменатата општина бр 
02-1570/295 од 13. XII. 1966 година е разрешен од 
должност присилниот управник Вељо Тодоровска, 
кому му престанува правото за потпишување, сме -
тано од 6. I. 1967 година. 

За в.д. директор на Земјоделската задруга „Ба-
шинец", с. Љуботен е назначен Вељо Тодоровска, 
кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето со ново-
назначениот потписник Јован Младеновски, работ-
ник во сметководството на задругата, сметано o;i 
6. I. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 6 од 11. I. 1967 година. (61; 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 21.XI.1966 го-
дина на страна 90, реден број 8 е запишано след-
ното: Се менува досегашниот управник на Земјо-
делската задруга „Борис Кидрич" од село Васи-
лево, Струмичко, на чие место за в. д. директор с 
назначен Васил Динев Трајков. 

Промената на управникот е запишана во реги-
старот врз основа решението бр. 01-643/1 од 30.VI. 
1967 година на задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 229/66. (148) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 4, 
страна 45, книга I е запишано следното: Дејноста 
на Земјоделската задруга „Прогрес" — Дебар, во ид-
нина се проширува и со продажба и точење (пиење 
од шише) пиво и други безалкохони пијалоци, со-
гласно одлуката број 1583/1 од 1.XII. 1966 година на 
задружниот совет и елаборатот за економска оправ-
даност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 806 од 12, I. 1967 година. (203) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни 

следните загубени документи: 

Свидетелство за завршено IV одделение през 
1953/54 година на име Ризман Даут, с. Древеник, 
Битола. (3647) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Љупчо Димовски, ул. „Иван Милу-
тиновиќ" бр. 15/1, Битола. (3648) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Драги Костовски, с. 
Ношпал, Битола. (3649) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ружа Трпоска, ул. „Цар Самуил" 
број 151, Битола. (3650) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Али Рустемовски, ул. „Козјак" број 
97, Битола. (3651) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Фикнет Рустемова, ул. „Козјак" бр. 
97, Битола. (3652) 

Свидетелство за завршена II година Индустри-
ско училиште во Прилеп на име Столе Врвцовски, 
ул. „Совка Манеска" бр. За, Прилеп. (3653) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Сашо Глигороски, ул. „Кузман Јо-
сифовски" бр. 268, Прилеп. (3654) 

Здравствена легитимација бр. 19724 на име Ипч-
мис Жута, с. Велешта, Струга. (3655) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Ресен на име Лепа Митева Тасевска, с. Сопотско, 
Ресен. (3656) 

Свидетелство за заврптен I клас гимназија, из-
дадено од гимназшата „Стив Наумов" — Ресен 
през учебната 1963/64 година на име Симе Дима-
нов Таневски, с. Дрмени, Ресен. (3657) 

Свидетелство бр. 146/19 за завршено VIII од-
деление на име Маир Љазама Асани, с. Бого^тте, 
Тетово. (3658) 

Свидетелство бр. 0175 од I клас на име Ис^ѕтл 
Ц. Алиу, с. Чајле, Гостивар. Пв^О) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Берово на име Јован Атанас Марковски, с. Ум-
лена, Берово. (3660) 

Здравствена легитимација бр. 13473, издадена 
од КЗСО — Филијала — Кочани на име Ристо То-
дев Тренчев, с. Кучичино, Кочани. (3661) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Берово на име Ордана М. Попоска, с. Мачево, 
Берово. (3662) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Каролина Питова, ул. „Црвена во-
да" 1, Битола. (3663) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Лазо Рашталкоски, с. Цапари, Би-
тола. (3664) 

Здравствена легитимација бр. 99638, издадена 
од ЗСО — Битола на име Снежана Петровска, УЛ. 
„Струшка" бр. 29, Битола. (3665) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Ресен на име Здравка Милошевска, с. Лева река, 
Ресен. Ѓ3666) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Кочани на име Дафина Стојанова 
Опашинова, ул. „Кочо Рацин" бр, 78, Кочани, (3667) 
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Здравствена легитимација бр. 78679, издадена 
од ЗСО — Битола на име Софроније Блажевски, с. 
Јегуновце, Тетово. (3668) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Музафер Асановски, ул. „Дабнички 
завој" бр. 83, Прилеп. (3669) 

Здравствена легитимација бр. 2556, издадена од 
ЗСО — Струга на име Латифе Куртиш Речи, с. Ли-
вада, Струга. (3670) 

Здравствена легитимација на име Вера Крста-
носка, ул. „Бр. Миладинови" бр. 1, Струга. (3671) 

Здравствена легитимација бр. 2356, издадена од 
ЗСО — Дебар на име Назе Екрем Кокале, ул. „Први 
мај" бр. 20, Дебар. (3672) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Љупка Манева, с. Еловец, Титов Велес. (3673) 

Дозвола за носење на оружје бр. 808 од 4. III. 
1967 година бр. 46012 на име Алисан А. Салији, с. 
Неготино, Гостивар. (3674) 

Здравствена легитимација на име Мустафа Са-
ли Меџити, ул. „Младен Симовски" ,бр. 7, Гостивар. 

Ученичка книшка од I—V одделение на име 
Газиме Исмаили, ул. „ЈНА", Нова населба, Гости-
вар. (3676) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од учи-
лиштето „Моша Пијаде" — Гостивар през 1954/55 
година на име Љиманага Сагиру, ул. „ЈНА" бр. 85, 
Гостивар. (3677) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Рубије Аметов Асимов, ул. „Славчо 
Стојменов" бр. 119, кочани. (3678) 

Здравствена легитимација бр. 2589, издадена од 
КЗСО — Филијала — Кочани на име Елица Анге-
лова Иванова, с. Облешево, Кочани. (3679) 

Ученичка книшка од VI одделение на име Пав-
ле Т. Цветковски, с. Драчево, Скопје. (3681) 

Свидетелство за завршен И клас, издадено од 
гимназијата „Јосип Броз Тито" — Битола на име 
Даринка Петровска, ул. „Лерин" бр. 4, Битола. 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Петре Кулевски, с. 
Долно Српци, Битола. (3683) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Даница Геровска, ул. „Боримечка" 
број 10, Битола. (3684) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Ружа Чумовчанец, ул. „Моша Пи1а-
де" број 29, Прилеп. (3685) 

Здравствена легитимација бр. 274401 на име 
Игор Ристиќ, ул. „Маршал Тито" број 1, Титов Ве-
лес. (3687) 

Здравствена легитимација на име Лазар Ха-
џиев, ул. „Благој Горев" број 56. Титов Велес. 

Здравствена легитимација бр. 2756, издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Милица Шопова, ул. 
Гостивар (3ifl9) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мудруке Узеири, Гостивар. (3690) 

Свидетелство од I година УЗУС „Злате Мала-
коски" — Гостивар на име Стево Т. Русевски, с. 
Вевчани, Струга. (3691) 

Свидетелство бр. 369 за II година УЗУС „Злате 
Малакоски" — Гостивар на име Стево Т. Русески, 
с. Вевчани, Струга. (3692) 

Здравствена легитимација бр. 50438 на име Ла-
зар Блажев Лазаров, с. Жиганци, Кочани. (3693) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Боривоје Д. Младеновски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кевсер Кадриева, Скопје. (3696) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Деспод Илиќ, Скопје. (3697) 

Ученичка книшка од I—IV одделение, издадена 
од училиштето „Коле Неделковски" — Скопје на 
име Златко Велковски, Скопје. (3698) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Ембрије Фаризи, с. Бојане, Скопје. 

Свидетелство од II година, издадено од Тргов-
ското училиште со практична обука — Прилеп на 
име Трендафил М. Јанкуловски, с. Рилево, Прилеп. 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јованче Крстиќ, Скопје. (3701) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Илија Трајков, Скопје. (3702) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Чадиковски, Скопје. (3703) 

Работна книшка, издадена од Заводот за зало-
жување на работници во Битола на име Идриз Та-
фовски, Скопје. (3704) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Димитровски ,населба Драчево, 
Скопје. (3705) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милан Стојановски, Скопје. (3706) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ирфан Демиров, Скопје. (3707) 

Ученичка книшка од VI и VII одделение, из-
дадена од училиштето „Наум Наумовски — Борче" 
н. Драчево на име Олга Вчкова, Скопје. (3708) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љиљана Паневска, Скопје. (3710) 

Здравствена легитимација бр. 311327, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Садик Битиќи, населба 
Драчево, Скопје. (3711) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
CKonie на име Васка Рангелова, Скопје. (3712) 

Здравствена легитимаиија издадена од ЗСО — 
Скопје на име Билјана Т. Стојкова. Скопје. (3713) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тодор Темелковски, Скопје. (3714) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фатиме Мемедова, с. Нерези, Ско-
пје. (3715) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Салије Хасан, Скопје. (3716) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Танас Колевски, Скопје. (3717) 

Ученичка книшка за VII одделение, издадена 
од училиштето „Стиф Наумов" — Скопје на име 
Василка Авкова, Скопје. (3718) 

Ученичка книшка за II одделение, издадена 
од училиштето „Тефејус" — Скопје на име Абдула 
В. Демиров, Скопје. (3719) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бајрамша С. Нуредин, Скопје. (3720) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Садие, Пенија и Бајрам сите Саито-
ви, Скопје. (3944) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Дамјановски, Скопје. (3945) 

Свидетелство за завршен испит во стопанството, 
издадено од УЗУС „Коце Металец" — Скопје на 
име Никова Трајановски, Скопје. (3946) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бедрија Себија, Скопје. (3947) 

Работна книшка бр. 507, издадена од Скопје на 
име Рецеп Џ. Ајдин, Скопје. (3948) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јордан Николовски, Скопје. (3949) 

Здравствена легитимаиија бп. 68342, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Боро Д. Ивановски, Ско-
пје. (3950) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Приштина на име Јелдоска Таири, Скопје. (3951) 

Здравствена легитимација извадена од ЗСО — 
Скопје на име Перо М. Тошев, Скопје. (3953) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Амет Кемаили, Скопје. (3954) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хакир Елези, Скопје. (3955) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Весна Давидовска, Скопје. (3956) 

Ученичка книшка за завршено II одделение, 
издадена од Училиштето „Тефејуз" — Скопје на 
име Ордан Јовчески, Скопје. (3957) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зајер Франги, Скопје. (3958) 

Здравствена легитимација бр. 313993 издадена 
од ЗСО — Скопје на име Киро А. Атанасов, Скопје. 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мустафа Ф. Орана, Скопје. (3960) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Станојко Арсовски, Скопје. (3961) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сами Гаши, Скопје. (3962) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Трај кова, Скопје. (3963) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Камче Стојановски, Скопје. (3964) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јусуф Клица, Скопје. (3965) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Катја Јовановска, Скопје. . (3967) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветанка Беличанска, Скопје. (3968) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Виолета Димковска, Скопје. (3969) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струмица на име Митко Панов, Скопје. (3970) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Наим Белули, Скопје. (3971) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Голубинка Јовановска, с. Трубарево, 
Скопје. (3972) 

Оружен лист бр. 803, издаден од ОВР — Тетово 
на име Адил Исами, с. Требош, Тетово. (3973) 

Здравствена легитимација бр. 4554 на име Арун 
Зеки ја Рустеми, с. Групчин, Тетово. (3974) 

Здравствена легитимација бр. 1267 на име Дра-
гица Лазаревска, с. Маврово, Гостивар. (3975) 

Здравствена легитимација на име Благица Спи-
ровска, с. Галичник, Гостивар. (3976) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Берово на име Мустафа Таир Дуровски, с. Двориш-
те, Берово. (3977) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владо К. Пачевски, Скопје. (3978) 

Здравствена легитимација бр. 213535, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Ристанка Радичевиќ, Ско-
пје. (3979) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Гоце Делчев" с. Љубанци 
на име Румена Мерџанова, Скопје. (3980) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дита Аврамчева, н. Маџари. Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Блаже Аврамовски, Скопје. (3982) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горѓи В. Стоилковски, Скопје. (3983) 

Свидетелство за завршен матурски испит, из-
дадено од Гимназијата „Чеде Филиповски" — Гости-
вар на име Љубе Ивановски, Скопје. (3984) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Мира и Милка Недеви, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бајрам Алилов, с. Идризово, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шифергер Реџепова, Скопје. (3987) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Ристовски, Скопје. (3988) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елмас Муслија, Скопје. (3989) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фериз Рамадани, Скопје. (3990) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Васка П. Крантова, Скопје. (3991) 

Оружен лист бр. 397, издаден од ОВР — Тетово 
на име Елез Џемаил Елези, ул. „Вардарска" број 
65, Тетово. (3863) 

Здравствена легитимација бр. 56473, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Дрита Реџеп Јонузи, ул. 
„ЈНА" бр. 234, Гостивар. (3864) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Мендо Филиповски, 
с. Добрушево, Битола. (3865) 

Свидетелство за II клас гимназија, издадено од 
Гимназијата „Браќа Миладинови" — Битола на име 
Цветан Гушевски, с. Секирани, Битола. (3866) 
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Ученичка книшка за VI одделение, издадена 
од Училиштето „11 октомври" — Прилеп на име 
Елена Спиркоска, ул. „Кузман Јосифовски" бр. 304, 
Прилеп. (3867) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Јован Ачкоски, ул. „Моша Пијаде" 
бр. 102, Прилеп. (3868) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име План Меркоски, ул. „Тризла" бр. 
137, Прилеп. (3869) 

Свидетелство бр. 666/21. VIII. 1963 година за 
завршен матурски испит на име Борис Дукоски, ул. 
„Кукушка" бр. 19, Прилеп. (3870) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Илинка Вранишкоска, Струга. (3871) 

Ученичка книшка од V одделение, издадена од 
Основното училиште „Тодор Јолев" — с. Чашка на 
име Љубе Игнов Лазовски, населба Чашка, Т. Велес. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Азби Бекири, ул. „Иво Рибар Лола" 
бр. 49, Тетово. (3873) 

Здравствена легитимација бр. 81163 на име Куј-
тим Бафтиари, ул. „Призренска" бр. 48, Тетово. 

Здравствена легитимација бр. 572 на име Ка-
лина Вељановска, с. Радиовце, Тетово. (3875) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 9187, 
издадена од ЗСО — Битола на име Благуна К. Стој-
чевска, с. Скочивир, Битола. (3876) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Цане Домазетовски, ул. „Илинден" 
бр. 68а, Битола. (3877) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Бранко Десанов, ул. „Наум Наумов-
ски - Борче", Битола. (3878) 

Матурска диплома издадена во гимназијата во 
Куманово на име Љуба К. Лазарева, ул. „Енгелсова" 
бр. 36, Скопје. 

ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОРТНО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ - СКОПЈЕ 

Врз основа на член 4 од Правилникот за начи-
нот и постапката за отстапуваше изградба на ин-
вестициони објекти („Службен лист на СФРЈ4 

бр. 28/67) 
распишува 

К О Н К У Р С 

(Јавно наддавање) 

За изградба на горен строј со опрема за дел од 
пругата Гостивар — Кичево, со кракот Зајас — 
Тајмиште, од излезната скретница на станица 
Лакавица заклучно со станица Кичево и кракот 

од Зајас — Тајмиште 

Се повикуваат заинтересираните градежни 
претпријатија да поднесат понуди за изведување 
на предметните работи до Железничкото транс-
портно претпријатие — Погон за инвестиции — 
Скопје, на аголот на улиците 250 и 252. 

Јавното наддавање ќе се одржи во службените 
простории на Погонот за инвестиции на 27 декем-
ври 1967 год. во 8,00 часот. 

Пресметковната вредност на работите изнесува 
ориентационо 4.500.000 (четири милиони џ петсто) 
нови динари. 

Срок за завршување на работите е 15. XII. 1968 
година. 

Заинтересираните претпријатија кон понудата 
треба да поднесат: 

а) доказ за регистрација, 
б) доказ за расположивите капацитети, 
в) доказ за свои референци за изградени такви 

и слични објекти, 
г) преглед за ангажираноста во текушти ра-

боти, 
д) податоци за финансиската положба на прет-

пријатието според последната завршна сметка, 
ѓ) полномошно за преставникот кој полноважно 

ќе го застапува претпријатието на јавното надда-
вање, 

е) потврда за пресметковната вредност на об-
јектот. 

Увид во техничката документација може да се 
добие во просториите на Погонот за инветиции, до 
завршување на конкурсот секој' работен ден од 
8—12 часот. Информации можат да се добијат лич-
но во просториите на Погонот или преку телефон 
34-021 до 34-025, локал 216 или 336. 

Учесниците на конкурсот ќе бидат известени 
во срок од 15 дена по одржувањето на јавното над-
давање, за тоа која понуда е прифатена. 

(1659) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ КОМУНАЛ-
НИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

- ОХРИД 
Врз основа на чл. 18 од Правилникот за работни 

односи 
р а с п и ш у в а 

ПОВТОРЕН КОНКУРС 
за пополнување на работното место референт по 

имотно-правни работи и работна практика 
во КЗСО филијала — Кичево 

УСЛОВИ: 
Кандидатите да имаат високо образование и тоа 
правен факултет, работно искуство од 3 години и 
положен стручен испит. 
Молбите правилно таксирани со 0,50 н. дин. и по-
требни документи за засновање на работен однос 
да се достават на адреса: 
Преку филијалата за социјално осигурување — 
Кичево, за Комуналниот завод за социјално оси-
гурување — Конкурсна комисија Охрид. 
Конкурсот е во важност од денот на објавувањето 
во (Сл. весник на СРМ) сметано 15 дена. 
Плата по правилникот за распределба на личниот 
доход на работниците на КЗСО — Охрид. 
Поблиски информации заинтересираните можат да 
добијат кај Управителот на Комуналниот завод за 
социјално осигурување — филијала во Кичево. 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 
НА КЗСО - ОХРИД 

(1656) 

СОДРЖИНА 
Страна 

329. Закон за придонесите и даноците на гра-
ѓаните — - - - - - - - - 689 

330. Одлука за регулирање надоместоците на 
на пратениците и функционерите што ги 
избира или именува Собранието — — 704 

331. Решение за определување установи за 
издавање на стручни наоди (церти-
ф и к а т ^ и атести за зашита при работата 706 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
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