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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 

ПРОМЕТОТ 

Член 1 
Во Законот за оданочување на производи и услуги во 

прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 
28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 
23/82, 15/83, 6/83, 71/84, 39/85, 11/86, 21/87 и 10/88), во 
член 1 по став 3 се додаваат ст. 4 и 5, кои гласат: 

„Посебно оданочување на производите што се во 
промет на целата територија на Југославија се врши по 
пат на посебен данок на промет според одредбите на овој 
закон и законите на републиките односно на автономните 
покраини. 

Посебно оданочување на услугите во прометот се 
врши по пат на посебен данок на надоместите за услугите, 
според одредбите на овој закон, законите на републиките 
и автономните покраини и одлуките на општините.". 

Досегашниот став 4 се брише. 

Член 2 
Во член 3 по зборовите: „приходи" се додаваат зборо-

вите: „на федерацијата". 

Член 3 
Во член 5 став 2 втората реченица се менува и гласи: 
„Како промет на производи, во смисла на овој став, 

се сметаат земањето производи за сопствена употреба или 
потрошувачка од продавница или друга деловна единица, 

кусокот на производи, како и калото, растурот, ломот и 
дефектот поголем од калото, растурот, ломот и дефектот 
што се дозволени со општиот акт на даночниот обврз-
ник.". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Не се смета како промет на производи остварен не-

посредно со крајниот потрошувач отписот на опрема и на 
други производи што корисникот на општествени сред-
ства ќе ги отпише во согласност со законот со кој се уреду-
ва амортизацијата на општествените средства.". 

Досегашните ст. 3 до 6 стануваат ст. 4 до 7. 

Член 4 
Во член 6 став 1 точка 5 се менува и гласи: 
„5) Продажбата на материјал за репродукција што ќе 

им се изврши на станбените задруги кои, врз основа на 
писмена изјава од овој член, го набавуваат тој материјал 
заради вградување исклучително во станови, односно 
станбени згради и деловен простор и гаражи, што се из-
градуваат во рамките на таквите објекти, и тоа според 
одобрен проект, со водење на евиденција за набавката, 
движењето и потрошокот на набавениот материјал за 
вградување во такви објекти и со задолжителна контрола 
и надзор на стручните служби на задругата. Под станбена 
задруга што има право да набавува материјал за станбена 
изградба без плаќање данок на промет се подразбира стан-
бената задруга што е организирана во согласност со ре-
публичките, односно покраинските прописи за станбените 
задруги." 

Во став 4, во првиот ред, по зборовите: „за репродук-
ција," се додаваат зборовите: „односно според другите ос-
нови од став 1 на овој член,". 

Став 6 се менува и гласи: 
„Ако во текот на годината по еден договор, кој за-

должително треба да ги содржи видот, количината и вред-
носта на производите, му се вршат сукцесивни испораки 
на материјали за репродукција на купувачот од ст. 2 и 3 на 
овој член, купувачот може во првата порачка или во сами-
от договор да даде писмена изјава, а при подоцнежните 
испораки во рамките на тој договор продавачот во факту-
рите за продажбата на производи се повикува на бројот и 
датумот на договорот односно на порачката во која е да-
дена писмена изјава.". 

Ф Член 5 
Во член 7 во став 3 по зборовите: „во смисла" се до-

даваат зборовите: „на ст. 1 и 2.". 
По став 3 се додаваат ст. 4, 5 и 6, кои гласат: 
„По исклучок, како опрема од овој член се сметаат и 

машините и уредите од следните групи на Номенклатура-
та на средствата за амортизација што се составен дел од 
Законот за амортизација на општествените средства 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 72/86), и тоа: 

- 43 - машини работилки за обработка на метал; 
- 44 - машини работилки за обработка на дрво; 
- 45 и 46 - машини за обработка на разни материја-

ли; 
- 47 - печки и сушилници, 

што исклучиво ги набавуваат за вршење на своите стопан-
ски дејности работните луѓе што со личен труд со сред-
ства во сопственост на граѓани самостојно во вид на по-
стојано занимање вршат регистрирана производствена 
дејност, по услов опремата од овој член да ја набавуваат 
непосредно од производителот или од трговските органи-
зации на здружен труд што вршат промет на производи 
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на начинот и под условите од член 37 став 1 точка 5 на 
овој закон или од увоз. Право на набавка на опремата од 
овој став без плаќање данок на промет на производи има 
само поединецот - даночен обврзник од член 23 став 5 на 
овој закон кој има одобрение од надлежниот орган за 
вршење на производствена дејност и кој данокот го плаќа 
според вистински извршениот промет и води книга на 
прометот. Купувачот на опрема задолжително кон писме-
ната порачка член 6 на Законот на добавувачот му под-
несува писмено мислење од надлежниот орган на управа-
та што го издал одобрението за вршење на стопанската 
дејност дека е во прашање набавка на опрема од овој став 
односно на надлежната царинарница и доставува такво 
мислење ако се врши увоз на опрема. Продавачот на опре-
ма или царинарницата преку која се врши увоз на опрема 
е во обврска најдоцна во рок од три дена од денот на из-
вршената продажба односно од* извршениот увоз да му ис-
постави копија на фактурата односно копија на царинска-
та декларација на органот на управата надлежен за рабо-
ти на службата на општествени приходи во општината во 
која на даночниот обврзник му е издадено одобрение за 
вршење на производствена дејност односно во која е ре-
гистрирано вршењето на производствената дејност. Орга-
нот на управата за работи на општествените приходи е 
должен за секој поединец - даночен обврзник од овој став 
да воведе даночни евиденции за видот, количината и вред-
носта на набавената опрема без плаќање данок на промет, 
со обврска во текот на секоја година најмалку еднаш да 
врши контрола, споредување и срамнување на вистинска-
та состојба со книговодствените податоци и даночните 
евиденции за извршената набавка, употреба и користење 
на набавената опрема. 

Набавената опрема од став 4 на овој член даночниот 
обврзник - поединец не смее да му ја продаде односно оту-
ѓи на друг во рок од пет години од денот на извршената 
набавка. Во случај даночниот обврзник набавената опрема 
од став 4 на овој член пред истекот на рокот од пет години 
од денот на набавката да му ја продаде на друг или да ја 
отуѓи, со надомест или без надомест, должен е да плати 
данок на промет на производи во височина на петкратен 
износ на данокот што не е платен при набавката на оваа 
опрема, како и за тоа, во рок од три дена од денот на оту-
ѓувањето, писмено да го извести надлежниот општински 
орган на управата за работи на општествените приходи 
од став 4 на овој член, со примена и на заштитни мерки 
ако тоа во текот на годината се повтори два или повеќе 
пати, или во посебно потешки случаи. 

Со прописот донесен врз основа на член 58 од овој за-
кон се определуваат производите на кои се однесуваат од-
редбите на став 5 од овој член." 

Член 6 
Во член 8 став 1 точка 4 се менува и гласи: 
„4) материјалот за изградба, одржување и поправка 

на градежни објекти (цемент, челик, песок, чакал, вар, гра-
ѓа и др.), како и инсталациониот материјал и производите 
што се вклучуваат на инсталационата мрежа како нивни 
составен дел (кади, мијалници, струјомери, водомери, ра-
дијатори, бојлери и др.), освен производите на белата тех-
ника, радиоапаратите и телевизорите и др. што како фи-
нални производи се вклучуваат на електроинсталационата 
мрежа, а на кои при набавката се плаќа данок на промет. 
Кои производи се сметаат како производи од оваа точка 
што се вклучуваат на електроинсталационата мрежа се ут-
врдува со прописот донесен врз основа на член 58 од овој 
Закон;". 

Член 7 
Член 11 се менува и гласи: 
„Данок на надомести за услуги може да се воведе на 

надомест само за определени услуги. 
Данок на надомести за услуги може да се воведе и на 

надомести за услуги што самостојните занаетчии и други-
те граѓани ги вршат во рамките на кооперација или друга 
деловно-техничка соработка со занаетчиските задруги и 
со другите корисници на општествени средства. 

Под занаетчиски услуги се подразбираат личните ус-
луги, поправката на производи и изработката на нови про-
изводи од донесен материјал на корисникот на кого такви-

от производ му се произведува; без оглед на тоа дали дава-
чот на услуги е корисник на општествени средства или 
поединец - даночен обврзник. 

Што се смета како услуги, во смисла на овој член, по-
блиску се определува со прописот донесен врз основа на 
член 58 од овој закон.". 

Член 8 
Во член 12 став 2 се менува и гласи: 
„Основната организација на здружен труд од став 1 

на овој член може спогодбено да ги пренесе работите на 
евидентирање и пресметување на данокот на промет на 
производи и услуги врз друга организација на здружен 
труд односно работна заедница. Во тој случај данокот се 
плаќа од жиро-сметката на даночниот обврзник - основ-
ната организација на здружен труд што спогодбено ги 
пренела тие работи и таа е одговорна, со средствата со 
кои управува, за правилното плаќање на пресметаниот да-
нок на промет на производи и услуги, а за правилното 
евидентирање и пресметување на данокот на промет на 
производи и услуги е одговорно правното лице што го 
презело нивното водење. По исклучок, ако основната ор-
ганизација на здружен труд од став 1 на овој член со само-
управна спогодба ја овласти интерната банка, покрај ра-
ботите на евидентирање и пресметување, да врши и плаќа-
ње на данокот на промет на производи и услуги, интерна-
та банка може тоа да го прави само под услов со спогодба-
та за основање на интерната банка или со наведената спо-
годба да е предвидена неограничена солидарна одговор-
ност на сите членови на интерната банка, во кој случај 
интерната банка е одговорна, со средствата со кои управу-
ва, за правилното евидентирање, пресметување и плаќање 
на данокот на промет на производи и услуги.". 

. Во став 4 зборовите: „став 10" се бришат. 

Член 9 
Во член 13 став 1 се менува и гласи: 
„Даночен обврзник на данок на промет на производи, 

во смисла на член 12 од овој закон, е и организацијата на 
здружен труд, односно корисникот на општествени сред-
ства кои производите од сопствено производство, увезени 
или на друг начин набавени производи, а на чиј промет е 
определено плаќање данок, ќе ги употреби за други наме-
ни, освен за намените од чл. 6 и 7 на овој закон, како и гра-
ѓанинот, за производите што ќе ги произведе сам или што 
ќе ги произведе некој друг за негова сметка, а кои кај над-
лежниот орган пред употребата односно користењето за-
должително годишно се регистрираат (моторни возила и 
ел.). 

Во* став 2 бројот: „6" се заменува со бројот: „7", а на 
крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборо-
вите: „а што, во смисла на член 8 од овој закон, не се сме-
таат за репродукционен материјал односно опрема од 
член 7 на овој закон". 

Член 10 
Во член 16 став 5 зборовите: „на купувачот" се дода-

ваат зборовите: „да му издаде посебна фактура - сметка". 
Во став 7 зборовите: „каса - сконто и количински" се 

бришат. 
Став 9 се менува и гласи: 
„Ако даночниот обврзник - производителот, тргов-

ска или друга организација на здружен труд откупи упот-
ребуван производ од потрајна употребна вредност по ис-
текот на две години од денот кога продавачот го набавил 
или ако откупи од корисникот на општествени средства 
употребувано моторно возило без оглед на тоа кога про-
давачот го набавил, а на кое во поранешниот промет е 
платен данок на промет на производи, односно кои биле 
ослободени од плаќање данок на промет, па тие произво-
ди ги поправи, обнови или на друг начин ги оспособи за 
редовна употреба, и тоа под усл^в вредноста на таквите 
услуги и материјалот употребен за тие услуги да изнесува 
најмалку 10% од вредноста на откупените употребувани 
производи и му ги продаде на крајниот потрошувач, да-
ночна основица претставува позитивната разлика помеѓу 
продажната и набавната цена. Даночното олеснение од 
овој став се однесува на основниот и посебниот данок на 
промет.". 
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Член 11 
Во член 18 став 4 бројот: „30%" се заменува со бројот: 

„36%". 
Член 12 

Член 19 се менува и гласи: 
„Даночна основица на данокот на надомест за услуги 

претставува износот на надоместот за извршена услуга во 
кој е пресметан данокот на надомести за услуги. 

Под надомест за извршени услуги, кој претставува 
даночна основица за данокот на надомести за услуги, се 
подразбира надоместот во пари или во натура, или вред-
носта на противуслугата. Оваа даночна основица може по 
исклучок да се намалува само за оние вредности на мате-
ријалите што извршителот на услугата ги дал, односно ги 
имал при извршувањето на услугата, а кои посебно како 
материјален трошок ги искажал во фактурата што му ја 
издал на корисникот на услугите. 

Ако извршителот на услугите, освен личните услуги, 
во фактурата посебно ја искужува вредноста на услугата, а 
посебно вредноста на материјалот со кој е извршена услу-
гата, даночната основица за плаќање на данокот на надо-
мести за услуги ја сочинува само износот на надоместот 
за извршените услуги, а вредноста на потрошениот мате-
ријал што посебно се искажува во фактурата претставува 
даночна основица за плаќање на данокот на промет на 
производи, ако потрошениот материјал е набавен без пла-
ќање данок на промет.". 

Член 13 
Во член 22 став 2 уводната реченица се менува и гла-

си: 
„Се смета дека прометот на производи или услуги е 

извршен." 
Во став 3 бројот: „5" се заменува со бројот: „8". 

Член 14 
Во член 23 став 2 се менува и гласи: 
„Даночниот обврзник е должен во своето книговод-

ство да обезбеди податоци за даночните основици според 
тарифните броеви и истите даночни стапки врз основа на 
кои се утврдува и плаќа аконтација на данокот и да соста-
вува и поднесува пресметка на тие аконтации. Аналитичко 
евидентирање на даночните основици врз кои се примену-
ваат различни даночни стапки од ист или други тарифни 
броеви, даночниот обврзник може да обезбеди и со вон-
книговодствена евиденција. Даночниот обврзник за секој 
поединечно остварен промет на производи, односно за се-
која поединечно извршена услуга е должен на купувачот 
на производот, односно на корисникот на извршената ус-
луга да му издаде сметка (фактура) за видот, количината и 
цената на продадените производи односно извршените ус-
луги ако прометот се евидентира преку регистар - касата 
секој извршен поединечен промет да го евидентира (регис-
трира) преку регистар-касата и соодветниот исечок од ка-
сената лента на која е евидентиран тој промет да му го из-
дале на купувачот односно на корисникот на услугите. Тие 
сметки односно исечоци се даночно-книговодствена доку-
ментација на даночниот обврзник.". 

Во став 3 зборовите: „работата односно" се бришат. 
Ст. 5 и 6 се менуваат и гласат: -

„Даночниот обврзник-пединец што врши промет на 
производи или што врши услуги, освен индивидуалните 
земјоделски производители, е должен да води книга на 
прометот. Под даночен обрзник - поединец од овој став се 
подразбира даночниот обврзник кој плаќа данок според 
вистински остварениот промет. По исклучок, со републич-
ки односно покраински пропис може да се пропише и за 
даночниот обврзник кој данокот го плаќа во паушален из-
нос дека е должен да води книга на прометот, како и за се-
кој поединечно остварен промет на производи или за секо-
ја поединечно извршена услуга задолжително да издава 
сметка (фактура) според видот, количината и цената на 
продадените производи односно извршените услуги или 
во случај ако прометот се евидентира (регистрира) преку 
регистар-каоа задолжително да му издава на купувачот на 
производите или на корисникот на услугите исечок од ка-
сената лента на која таквиот промет е евидентира (регис-
триран) со примена на санкциите од член 53 став 1 точка 4 
на овој закон ако т£ка не постапува. 

Формата и содржината на книгата на прометот и на-
чинот налскажување и евидентирање на деловните проме-
ни односно водењето на книгата на прометот за даночни-
те обврзници - поединци се пропишуваат со републички 
односно покраински пропис." 

Став 7 се менува и гласи: 
„За секој поединечно остварен промет на производи , 

односно за секоја поединечно извршена услуга, поедине-
цот од овој член е должен да издаде сметка (фактура) од-
носно да обезбеди издавање на сметка. Формата и 
содржината на сметката се утврдува со прописот донесен 
врз основа на член 58 од овој закон. Поединецот од овој 
став е должен податоците од тие сметки дневно да ги вне-
сува во книгата на прометот и уредно да ги чува како до-
кументација. По исклучок, поединецот што својот промет 
го евидентира преку регистар-каса не е должен да издаде 
сметки, но е должен секој извршен поединечен промет да 
го евидентира во таа каса, односно да обезбеди евиденти-
рање на прометот во таа каса и соодветниот исечок од ка-
сенената лента на која е тој промет евидентиран да му го 
издаде на купувачот односно на корисникот на услугата. 
Тој поединец ќе води книга на прометот врз основа на 
дневниот промет евидентиран на касената лента. Обврска-
та за издавање сметка односно за регистрирање на проме-
тот преку регистар-каса се однесува на секое лице кое кај 
даночниот обврзник врши промет на производи односно 
врши услуга." ^ 

Во став 10 по зборот: „Поединецот" се додаваат црта 
и-зборовите: „даночен обврзник". 

Став 11 се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 5 од овој член, по-

единецот - даночен обврзник кој се оданочува со данок од 
личниот доход во паушален износ или со данок на промет 
паушално или од случај до случај не води книга на проме-
тот, не издава сметки и не го евидентира преку регистар -
касата секој поединечно остварен промет. Данокот на про-
мет паушално може да го плаќа поединецот - даночен об-
врзник кој дејноста ја врши во помал обем, при што не ко-
ристи дополнителна работа на повеќе од еден работник и 
кој не остварува повисок личен доход од просечниот годи-
шен чист личен доход остварен во стопанството на репуб-
ликата односно на автономната покраина. Данок на про-
мет во паушален износ не може да плаќа поединецот -
даночен обврзник кој врши самостојна трговска, угости-
телска, адвокатска и превозничка дејност." 

По став 11 се додава став 12, кој гласи: 
„Даночниот обврзник од став 2 односно од став 7 на 

овој член е должен на купувачот за продадените произво-
ди односно за извршените услуги да му издаде сметка 
(фактура) односно соодветен исечок од касената лента ако 
прометот се евидентира преку регистар-каса, без оглед на 
тоа дали тој тоа посебно го барал или не. Купувачот на 
производи односно корисникот на извршена услуга е 
должен таквиот даночен документ да го сочува и, на бара-
ње, да му го покаже на органот надлежен за вршење кон-
трола. На купувачот кој по излегувањето од дуќанот од-
носно од друго продажно место каде што е извршен про-
метот на производи односно извршена е услуга нема та-
ков даночен документ, ќе се примени мандатна казна. 
Контрола на купувачот и изрекување на мандатни казни 
вршат посебно овластени работници на службата за оп-
штествени приходи или за пазарна инспекција кои при 
таквата контрола се должни да го покажат овластувањето 
за вршење контрола и за изрекување мандатни казни за 
повреда на одредбите од овој. член." 

Член 15 
Во член 23а став 1 по зборот: „поединецот" се додава 

црта и зборовите: „даночен обврзник". 

Член 16 
Член 24 се менува и гласи: 
„Данок на промет плаќа организацијата на здружен 

труд даночен обврзник, периодично, по пат на аконтации, 
и тоа по истекот на секои 15 дена во месецот, односно по 
истекот на секој месец. 

Организацијата на здружен труд и друго општестве-
но правно лице, кои се даноночни обврзници на данок на 
промет на производи, се должни по истекот на секои 15 де-
на во месецот односно по истекот на месецот да платат 
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аконтација на тој данок на вредноста на продадените про-
изводи што се наплатени во тој период. Под наплатени 
продадени производи се сметаат: наплатени производи во 
готови пари и преку жиро-сметка, износите на побарува-
њата за продадени производи што се содржани во инстру-
ментите за обезбедување на плаќањето помеѓу корисници-
те на општествени средства, вредноста на производите 
продадени на стоковен или потрошувачки кредит, вред-
носта на производите продадени за обврзници и вреднос-
та на производите наплатени со чекови на Народната бан-
ка на Југославија и со чекови на граѓаните влечни на банка 
или поштенска штедилница во согласност со прописите. 
Како наплатени приходи се сметаат и: вредноста на про-
изводите замени за сопствена крајна потрошувачка однос-
но употреба, вредноста на производите што му се дадени 
на крајниот потрошувач без надомест и вредноста на про-
изводите од точка 3 став 4 на овој член. Продажбата на 
прозводи на граѓани и граѓанско-правни лица се смета ка-
ко наплатена реализација без оглед на договореното вре-
ме и рокот за плаќање на продадените производи. 

Организацијата на здружен труд и други општестве-
ни правни лица кои набавуваат производи за крајна по-
трошувачка на начинот определен во член 37 точка 5 став 
I на овој закон, а кои според член 14 став 2 од овој закон се 
сметаат за даночни образници, се должни на купените 
производи да го пресметаат и уплатат основниот данок на 
промет на производи според местото на своето седиште, 
во рок од седум дена по истекот на месецот, по сите факту-
ри примени во текот на месецот. Продавачот на произво-
ди е должен на купачот - даночен обврзник да му испоста-
ви фактура за продажбата на производите најдоцна во рок 
од три дена од денот на испораката на производите, со 
писмена клаузула дека данокот на промет не е пресметан 
и наплатен. 

Даночниот обрзник на данок на промет на производи 
може да плаќа аконтации на данокот според ст. 1 и 2 на 
овој член врз основа на податоците во книговодството и 
вонкниговодствената евиденција што ја води за секоја 
продавница и друга деловна единица, распоредедени по 
истите тарифни броеви и истите даночни стапки, на еден 
од следните начини: 

1) врз основа на податоците за вкупното задолжува-
ње и податоците врз основа на пописот на залихите на 
производи што го врши на крајот од секој месец, со тоа 
што за првите 15 дена во месецот плаќа аконтација во ви-
сочина на една половина од износот на данокот утврден 
на начинот определен во оваа точка кој се однесува на 
прометот од претходниот месец, а по истекот на месецот 
плаќа аконтација утврдена врз основа на пописот по одби-
вањето на аконтацијата платена за првите 15 дена во месе-
цот. Аконтациите од оваа точка се плаќаат во рок од се-
дум дена по истекот на секои 15 дена во месецот, односно 
по истекот на месецот; 

2) врз основа на податоците за вкупното задолжува-
ње и на податоците врз основа на пописот на залихите на 
производи што го врши на крајот од секое тримесечје, со 
тоа што во рок од седум дена по истекот на секои 15 дена 
во месецот односно по истекот на месецот плаќа аконта-
ција во височина на една шестина од износот на данокот 
утврден на начинот определен во оваа точка кој се однесу-
ва на прометот од претходното тримесечје. По истекот на 
тримесечје™ плаќа аконтација утврдена на начинот опре-
делен во оваа точка врз основа на пописот по одбивањето 
на аконтациите платени во тој период, во рок од 15 дена 
по истекот на тримесечје™; 

3) во височина на износот на данокот на промет на 
производи пресметан во смисла на член 22 став 2 точка 7 
на овој закон на сите количества и видови производи што 
и се испорачани на продавница или на друга деловна еди-
ница заради продажба на крајните потрошувачи, во рок 
од седум дена по истекот на секои 15 дена во месецот, од-
носно по истекот на месецот; 

4) врз основа на податоците за наплатените продаде-
ни производи се плаќаат аконтации во рок од седум дена 
по истекот на 15 дена во месецот, односно по истекот на 
месецот, со примена на пресметаните просечни даночни 
стапки што се утврдуваат месечно, односно тримесечно. 
Нови i е стапки се утврдуваат кумулативно од 1 јануари до 
крајот на месецот, односно на тримесечје го и се примену-
ваат на петнаесет дневниот промет, како и на вкупниот 
промет остварен од 1 јануари до крајот на месецот, однос-

но на тримесечјето за кое се утврдени пресметаните про-
сечни даночни стапки. Во рок од 15. дена од денот на исте-
кот на пресметковниот период даночниот обврзник врз ос-
нова на таквата пресметка ги уплатува сите помалку пла-
тени износи, а за повеќе платените износи може да подне-
се барање за поврат; 

5) врз основа на податоците за продадените прозводи 
врз основа на распоредување на производите по тарифни 
броеви и еднакви збирни стапки на данокот на промет, ако 
тие податоци ги обезбедува во книговодството или во ме-
ханографска обработка на книговодствените податоци, во 
рок од седум дена по истекот на секои 15 дена во месецот 
односно по истекот на месецот. 

Утврдувањето и плаќањето на аконтации на данокот 
на промет според точка 4 на овој став не се применува на 
прометот на деривати на нафта и на преработки од тутун. 
По исклучок, на даночниот обврзник кој врши промет на 
деривати на нафта а кој во својот состав има повеќе про-
давници или други деловни единици на подрачјето на две 
или на повеќе општини, сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на финансиите може, на негово барање, да 
му го продолжи рокот за уплата на аконтациите за 10 де-
на. 

Даночниот обврзник кој врши промет на производи 
на начинот определен во член 37 точка 5 од овој закон 
може во тој промет да пресметува и плаќа аконтации на 
данокот на промет на следниот начин: 

1) петнаесетдневно, според наплатените продадени 
производи, во рок од седум дена по истекот на секои 15 де-
на во месецот односно по истекот на месецот, а врз основа 
на податоците обезбедени во книговодството, утврдени 
според издадените и наплатените фактури за продадените 
производи; 

2) месечно според фактурите на продадените произ-
води, во рок од 15 дена по истекот на месецот, по сите фак-
тури издадени во тој месец. 

Даночниот обврзник кој во својот состав има повеќе 
продавници и други деловни единици на територијата на 
две или повеќе општини, а кој плаќа аконтации на дано-
кот според точка 3 став 4 и според точка 1 став 6 од овој 
член и составува и поднесвуа пресметки на аконтацијата 
месечно или тримесечно, може да ги плаќа аконтациите на 
данокот во височина на една половина односно на една 
шестина од данокот кој е пресметан за прометот извршен, 
во претходниот месец односно тримесечје. Во рок од 15 
дена по истекот на месецот односно на тримесечје™ овој 
даночен обврзник кон составената пресметка врз основа 
на вистинските податоци ги уплатува сите помалку плате-
ни износи, а за повеќе платените износи на данокот може 
да поднесе барање за поврат. 

Даночниот обврзник е должен до 10 јануари писмено 
да ја извести надлежната организациона единица на 
службата на општественото книговодство за тоа кој начин 
на плаќање на аконтацијата на данокот од овој член го од-
брал. Одбраниот начин на плаќање на аконтацијата не 
може да се менува во текот на годината. 

Даночниот обврзник - корисник на општествени 
средства плаќа аконтации на данокот на надоместите за 
услуги во рок од седум дена по истекот на секои 15 дена во 
месецот, односно по истекот на месецот, на сите надомес-
ти за услугите на кои данокот се пресметува и плаќа, а кои 
се наплатени во тој период. 

Даночниот обврзник - корисник на општествени 
средства плаќа данок на утврдениот кусок, односно униш-
тените производи, како и на отписот (расходувањето) на 
производите, освен отписот (расходувањето) во смисла на 
законот со кој се уредува амортизацијата на основните 
средства, кој го надминува растурот, калото, ломот и де-
фектот дозволени со општиот акт на даночниот обврзник, 
во рок од седум дена од денот кога надлежниот орган на 
управувањето, според својот самоуправен општ акт, донел 
односно бил должен да донесе таква одлука. 

Даночниот обврзник - поединец кој води книги на 
прометот и плаќа данок според вистински извршениот 
промет, плаќа во текот на годината аконтации на данокот 
месечно, во рок од седум дена по истекот на месецот за 
прометот извршен во претходниот месец. По исклучок, 
даночниот обврзник КОЈ врши самостојна угостителска 
или самостојна трговска дејност, за набавени алкохолни 
пијачки, освежувачки газирани безалкохолни пијачки и 
минерална и газирана вода плаќа данок месечно, до седми 
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во месецот, и тоа за количествата на тие пијачки набавени 
во претходниот месец. Даночниот обврзник е должен до 
крајот на јануари тековната година да му поднесе на над-
лежниот општински орган на управата даночна пријава за 
вкупниот промет и за пресметаниот и платен данок во ми-
натата година. 

Даночниот обврзник - поединец кој според прописи-
те за даноците на граѓаните плаќа данок од личниот доход 
во годишен паушален износ, плаќа и данок на прометот 
на производи и услуги во годишен паушален износ за про-
метот што ќе го оствари. Утврдувањето на годишниот па-
ушален износ на данокот на промет се врши на начинот и 
според постапката пропишана за утврдување на данокот 
од личниот доход од самостојно вршење на занаетчиска 
или друга стопанска односно нестопанска дејност. Годиш-
ниот паушален износ на данокот на промет на производи 
и услуги го опфаќа основниот и посебниот данок на про-
мет. На секоја општествено-политичка заедница и припа-
ѓа дел од годишниот паушален износ на данокот на про-
мет сразмерно на учеството на стапката на односната оп-
штествено-политичка заедница во збирот на стапките на 
сите општествено-политички заедници. 

Даночниот обврзник - поединец кој повремено оства-
рува промет со општествени правни лица и кој на прихо-
дот од тој промет плаќа данок од личниот доход во про-
цент од секој поединечно остварен бруто-приход според 
прописите за даноците на граѓаните, плаќа и данок на 
промет на производи и услуги по одбивањето. Ако дано-
кот по одбивањето се пресметува и наплатува од даночни-
от обврзник истовремено за повеќе различни производи 
односно услуги, за кои се пропишани различни даночни 
стапки, а не е можно да се утврди даночната основица за 
секој одделен производ односно услуга, данокот на про-
мет на производи и услуги се пресметува според највисо-
ката даночна стапка пропишана за еден од тие производи 
односно за една од тие услуги. Данокот на промет на про-
изводи и услуги по одбивањето го пресметува општестве-
ното правно лице - исплатувач, при исплатата на надо-
местот за испорачаните производи, односно за извршени-
те услуги и го уплатува на соодветни сметки на приходите 
во рок од пет дена од денот на приемот на сметката (фак-
турата) за продадените производи односно за извршената 
услуга. 

По исклучок, за граѓаните што се занимаваат со про-
изводство и продажба на основни земјоделски и други 
производи (природно вино, природна ракија, огревно 
дрво и др.) со републички односно покраински пропис се 
пропишува начинот и утврдувањето на обврската за пла-
ќање данок на промет, даночните олесненија и ослободу-
вања, видот, количеството и вредностите на производите 
потребни за домаќинство или за поединци кои не се ода-
ночуваат, како и роковите за уплата на данокот за произ-
водите продадени на крајните потрошувачи. 

Член 17 
Во член 25 став 1 се брише. 

Член 18 
Во член 26 став 1 се брише. 
Досегашниот став 2, кој станува став 1, се менува и 

гласи: 
„Даночниот обврзник пресметката на аконтациите на 

данокот на промет ја составува месечно, тримесечно или 
полугодишно, зависно од одбраниот начин на утврдување 
и плаќање на аконтациите на данокот на промет, и ја под-
несува во рок од 20 дена по истекот на пресметковниот пе-
риод." 

Во досегашниот став 3, кој станува став 2, по зборот: 
„само" се додава зборот: „полугодишно", а зборовите: 
„од став 1 на овој член" се бришат, 

Досегашниот став 4 станува став 3. 
Во досегашниот став 5, кој станува став 4, зборот: 

„налог" се заменува со зборот: „барање". 

Член 19 
Во член 27 став 1 зборовите: „на производи" се бри-

шат. 

Член 20 
Во член 28 став 1 зборовите: „Ако даночниот обврз-

ник плаќал аконтации на данокот на промет на начинот 
определен во член 24 став 4 од овој закон, на тој начин 
врши и конечна пресметка на данокот", се бришат. 

Во став 2 зборовите: „по точ. 1 до 3" се заменуваат со 
зборовите: „по точ. 1, 2, 4 и 5" а зборовите: „по точка 4" се 
заменуваат со зборовите: „по точка 3". 

Став 3 се менува и гласи: 
„Ако даночниот обврзник кој во изминатата година 

плаќал аконтации на данокот на промет според одредбата 
на точка 3 став 4 од член 24 на овој закон одбрал плаќање 
на аконтацијата на данокот на промет за наредната годи-
на спроед одредбите на точ. 1, 2, 4 и 5 од тој став, може за 
износот на засметаниот данок на промет за производите 
што се затекнале на залихи на ^ен 31 декември претходна-
та година во продавница или друга деловна единица, по 
истекот на рокот за поднесување на завршната сметка за 
тековната година, да поднесе барање за поврат на износот 
на данокот на промет или да го користи како аконтација 
за тековната година." 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Ако даночниот обврзник кој врши промет според 

член 37 точка 5 став 1 од овој закон, во изминатата година 
плаќал акотнации на данокот на промет според наплате-
ните продадени производи, а за наредната година одлучил 
да плаќа аконтации според издадените фактури, конечна-
та пресметка на данокот ќе ја состави според наплатените 
продадени производи, додека износот на данокот на про-
мет содржан во ненаплатените побарувања на ден 31 де-
кември претходната година ќе го уплати при поднесува-
њето на завршната сметка. Ако даночниот обврзник во 
изминатата година аконтациите на данокот на промет ги 
плаќал според издадените фактури, а за тековната година 
одлучил аконтациите на данокот да ги плаќа според на-
платените продадени производи, конечната пресметка на 
данокот ја составува според издадените фактури, а за из-
носот на данокот на промет содржан во побарувањата на 
ден 31 декември претходната година поднесува барање за 
поврат на данокот при поднесувањето на завршната смет-
ка." 

Досегашниот став 4 станува став 5. 

Член 21 
Член 29 се менува и гласи: 
„Данокот на промет на производи наплатен при уво-

зот на производи и данокот на примет наплатен за произ-
води што Југословенската народна армија ги набавува за 
своите потреби се уплатуваат на посебни сметки во рок од 
седум дена по истекот на месецот во кој е извршено цари-
нење на производите односно во кој настапила даночната 
обврска". 

Член 22 
Во член 33 став 2 зборовите: „став 1" се бришат. 
Став 4 се брише. 
Во досегашниот став 5, кој станува став 4, во прет-

последната реченица зборовите: „односно седиштето" се 
заменуваат со зборовите: „а општествено-правното лице -
според своето седиште". 

Член 23 
Член 34 се менува и гласи: 
„Данокот на надомести за услуги се плаќа според 

местото во кое е извршена услугата, ако со овој закон не е 
определено поинаку. 

Како место на вршење на услугите што самостојни 
занеатчии и други граѓани ги вршат во рамките на коопе-
рација или на друга форма на деловно-техничка соработка 
со занаетчиски задруги или со други корисници на оп-
штествени средства се смета седиштето на тие задруги од-
носно на тие корисници на општествени средства. 

Како место во кое самостојниот занаетчија - превоз-
ник извршил услуга на превоз се смета местото во кое е се-
диштето на корисникот на општествени средства - испла-
тувач на надоместот за извршената услуга на превоз. Ако 
услугите на превоз ги врши корисник на општествени 
средства со превозни средства на самостојни превозници 
како свои кооперанти, членови на задруга или други гра-
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гани со кои склучил писмени договори за кооперација или 
за друга деловно-техничка соработка, како место во кое 
услугата на превоз е извршена се смета местото во кое е 
седиштето на таа задруга односно на корисникот на оп-
штествени средства. 

Како место во кое е извршена услуга на давање во за-
куп или подзакуп на предмети се смета местото во кое е 
седиштето на закуподавачот на подвижниот предмет, а за 
неподвижности - местото во кое се наоѓа неподвижноста. 

Како место во кое е извршена услуга „rent а car" се 
смета местото во кое е склучен договор за закуп на вози-
лото." 

Член 24 
Во член 36 став 1 точка 21 се менува и гласи: 
„21) соларни бојлери, колектори и топлотни уреди 

што се конструирани за непосредно или посредно корис-
тење на сончева енергија". 

Точка 23 се брише. 
Досегашните точ. 24 до 26 стануваат тон. 23 до 25. 
Точ. 27 и 28 се бришат. 
Досегашната точка 29, која станува точка 26, се мену-

ва и гласи: 
„26) детска машка или детска женска облека до број 

14 заклучно;" 
Досегашната точка 30, која станува точка 27, се мену-

ва и гласи: 
„27) детски машки или детски женски обувки до број 

34 заклучно;" 
Досегашните точ. 31 до 33 стануваат точ. 28 до 30. 
Во досегашната точка 34, која станува точка 31, по 

зборовите: „вработување на инвалиди", се додаваат збо-
ровите: „производи изработени во рамките на организа-
ции за социјално-хуманитарна заштита на стари и изне-
моштени лица и на деца или кои се добиени на подарок од 
хуманитарни организации." 

Досегашната точка 35 станува точка 32. 
Во досегашната точка 36, која станува точка 33, во 

став 1 бројот: „1,3" се заменува со бројот: „1,6", а по збо-
ровите: „трговски организации на здружен труд" се дода-
ваат зборовите: „или кои сами непосредно увезуваат". 

Досегашната точка 37 се брише. 
Досегашните точ. 38 и 39 стануваат тон. 34 и 35. 
Точ. 40 и 41 се бришат. 
Досегашните точ. 42 до 44 стануваат точ. 36 до 38. 
Досегашната точка 45, која станува точка 39, се мену-

ва и гласи: 
„39) регистар-каси". 
Точка 46 се брише. 

Член 25 
Во член 37 став 1 точка 3 од Законот, зборовите: „ос-

вен за дизел-гориво што го набавуваат купувачите - ко-
рисници на општествени средства од точ. 4 и 5 забелешки-
те кон тар. број 2 од Тарифата на основниот данок на 
промет за кои со Договорот за основите на даночната по-
литика се утврдени стапки на посебен данок на промет" се 
бришат. 

Во точка 5 став 2 на крајот се додава нов текст, кој 
гласи: 

„Ако самостоен дуќан кој врши промет на производи 
набави производи од тар. број 4 на Тарифата на основни-
от данок на промет на друг начин или пушти во промет 
сопствени производи односно производи набавени од дру-
ги самостојни производители, должен е на прометот на 
тие производи, како даночен обврзник, да го пресмета и 
плати данокот на промет на даночната основица форми-
рана во смисла на член 16 од овој закон. При набавката на 
производите од Тарифата на основниот данок на промет, 
освен производите од тар. број 4 на таа тарифа, произво-
дителот, увозникот или организацијата на здружен труд 
што врши промет на стоки на големо се должни да го пре-
сметуваат и платат данокот на промет кога тие производи 
им ги продаваат на самостојни трговски дуќани кои во на-
тамошниот промет на тие производи на крајните потро-
шувачи не им пресметуваат и не плаќаат данок на промет. 
Ако самостоен трговски дуќан не набавува други произво-
ди од Тарифата на основниот данок на промет на начинот 
и под условите од овој став, туку пушта во промет соп-
ствени производи или производи набавени од други са-

мостојни производители, должен е како даночен обврзник 
од член 12 на овој закон, на прометот на тие производи да 
го пресмета и плати данокот на промет на даночната ос-
новица формирана во смисла на член 16 од овој закон." 

Член 26 
Во член 40 став 1 точка 8, на крајот, точката се заме-

нува со точка и запирка и се додава нова точка 9, која гла-
си: 

„9) надомести за занаетчиски услуги што корисник на 
општествени средства ќе му ги изврши на друг корисник 
на општествени средства." 

Член 27 
Во член 43 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Контрола над пресметувањето и плаќањето данок 

на промет од страна на даночните обврзници - поединци 
врши надлежниот орган на службата за општествени при-
ходи на општината каде што даночниот обврзник го ре-
гистрирал вршењето на својата дејност." 

Член 28 
Во член 44 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Против решението за утврдување на даночната об-

врска и за наплата на данокот на промет што го донесува 
надлежниот орган на службата за општествени приходи 
на општината, жалба се поднесува до републичкиот однос-
но до покраинскиот орган надлежен за работи на финанси-
ите." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Член 29 

Член 50 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 500.000 до 10,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организацијата на здружен 
труд или друго правно лице како даночен обврзник: 

1) ако набавените производи на чиј промет не е пла-
тен данок на промет на производи поради нивната наме-
на, или на чиј промет е платен данок на промет на произ-
води по пониска стапка, му ги продаде, без пресметување 
данок или со пресметување данок по пониска стапка, на 
купувач кој според одредбите на овој закон нема право на 
повластена набавка (чл. 7, 8 и 36 од Законот и тар. бр. 1 до 
14 од Тарифата на основниот данок на промет на произво-
ди); 

2) ако набавените производи кои претставуваат мате-
ријал за репродукција или за опрема ги употреби за други 
цели, а не за целите од чл. 7,7а, 8 и 10 од Законот, а кои се 
ослободени од плаќање данок на промет односно за кои е 
пропишана пониска стапка на данокот на промет од стап-
ката пропишана со Тарифата на основниот данок на про-
мет на производи; 

3) ако при набавката на производи во својство на ку-
пувач му даде на продавачот (добавувачот) неточни или 
невистинити податоци, или ако тие производи ги набавува 
за намени поради кои според одредбите на овој закон на 
нивниот промет не се плаќа данок или данок на промет се 
плаќа по стапка пониска од стапката пропишана со Тари-
фата на основниот данок на промет на производи (чл. 6,7 
и 8); 

4) ако во фактурата за продажба на производи не ги 
внесе пропишаните податоци или внесе неточни податоци 
(член 15 став 1 и член 33 став 4); 

5) ако продавачот на алкохолни пијачки, безалкохол-
ни освежувачки газирани пијачки и минерална или газира-
на вода, во рок од три дена од денот на извршениот про-
мет односно од денот на издавањето на фактурата за про-
дажбата извршена на самостојни угостителски или самос-
тојни трговски дуќани, не му испостави копија на факту-
рата на надлежниот општински орган за работи на прихо-
дите, кој на купувачот му издал одобрение за вршење на 
дејноста (член 37 точка 5 став 2); 

6) ако при промената на даночните стапки не изврши 
попис на производите на залихи или ако во новите цени не 
го засмета зголемениот односно намалениот данок на 
промет (член 15 став 4); 

7) ако употреби масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 
или масло за горење лесно-специјално (ЛС) за цели за кои 
според овој закон не можат да се употребуваат односно да 
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се користат (член 15 став 3 од Законот и тар. број 2 од Та-
рифата на основниот данок на промет на производи). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд или во друго правно лице со парична казна 
од 50.000 до 500.000 динари." 

Член 30 
• Член 51 се менува и гласи: 

„Со парична казна од 50.000 до 5,000.000 динари ќе се 
казни за стопански престап организацијата на здружен 
труд или друго правно лице како даночен обврзник: 

1) ако не води евиденција по количества и видови на 
производите на начинот предвиден со овој закон или ако 
ја води неточно (член 10 став 1); 

2) ако не го пресмета или неточно го пресмета дано-
кот на промет или ако пресметаниот данок не и го уплати 
на општествено-политичката заедница на која тој данок 
како приход и припаѓа (член 12 став 3); 

3) ако данокот на промет на производи или услуги не 
го евидентира или не го пресметува на начинот предвиден 
со овој закон, или ако го евидентира или пресметува не-
точно (член 22 став 2 точка 7 и чл. 23 и 24); 

4) ако продавачот не испостави и не испрати веднаш 
односно без одлагање, а најдолго во рок од три дена од де-
нот на извршувањето на прометот, копија на фактурата за 
продажба на моторно возило на општинскиот орган на 
управата надлежен за приходи според местото на седиш-
тето односно живеалиштето на купувачот - даночен об-
врзник (член 33 од Законот); 

5) ако корисникот на општествени средства - прода-
вач на опремата, односно царинарницата преку која се 
врши увоз на опрема за даночниот обврзник - поединец 

"од член 23 став 5 од Законот не му испостави веднаш без 
одлагање копија на фактурата односно копија на царин-
ската декларација, и тоа најдоцна во рок од три дена од 
денот на извршената продажба или извршениот увоз на 
општинскиот орган на управата надлежен за работи на 
приходите каде што е издадено одобрението за вршење на 
производствена дејнсот (член I став 4 од Законот). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
стопански престап и одговорното лице во организацијата 
на здружен труд или во друго правно лцие со парична каз-
на од 50.000 до 500.000 динари. 

Ако организацијата на здружен труд односно друго 
правно лице како даночен обврзник ќ ги доверило работи-
те на евидентирање или пресметување на данокот на про-
мет на производи или услуги на работната заедница или 
на некое друго правно лице, за сторениот стопански пре-
стап од став 1 точ. 1, 2 и 3 на овој член е одговорна работ-
ната заедница односно другото правно лице на кое му е 
доверѕено вршењето на тие работи и за тој престап ќе се 
казни со паричната казна пропишана во став 1 на овој 
член, а одговорното лице во работната заедница односно 
во друго правно лице - со паричната казна пропишана во 
став 2 на овој член (член 12). 

Ако организацијата на здружен труд односно друго 
правно лице како даночен обврзник и ги доверило работи-
те на евидентирање, пресметување и плаќање на данокот 
на промет на производи или услуги на интерната банка, за 
сторениот стопански престап од став I точ. 1, 2 и 3 на овој 
член е одговорна интерната банка и за тој престап ќе се 
казни со паричната казна пропишана во став 1 на овој 
член, а одговорното лице во интерната банка - со парич-
ната казна пропишана во став 2 на овој член (член 12)". 

Член 31 
Член 52 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на здружен труд и 
друго правно лице: 

i) ако не поднесе или ненавремено поднесе пресметка 
на аконтациите на данокот на промет или конечна пре-
сметка на данокот на промет (чл. 26 и 28); 

3) ако не му издаде на купувачот сметка или исечок 
на касената лента при продажбата на производи или 
вршењето на услуги (член 23 став 2); 

3) ако го попречува овластеното лице при вршењето 
контрола на пресметката и плаќањето на данокот на про-
мет (член 43 ст. 1 и 2). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок одговорното лице во организацијата на 
здружен труд или во друго правно лице со парична казна 
од 20.000 до 200.000 динари." 

Член 32 
Член 53 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе се 

казни за прекршок поединецот како даночен обврзник: 
1) ако не го пресмета или ако неточно го пресмета да-

нокот на промет или ако данокот не и го уплати на оп-
штествено-политичката заедница на која тој данок k при-
паѓа како приход (член 12 став 3); 

2) ако пушти во промет алкохолни и безалкохолни 
освежувачки газирани пијачки, минерална или газирана 
вода што не се набавени од производителски организации 
на здружен труд или од трговсќи организации што вршат 
промет на тие производи во смисла на член 37 став 1 точ-
ка 5 од овој закон, или од друг добавувач што таквиот 
промет не му го пријавил на надлежниот орган (член 37 
точка 5 став 2); 

3) ако не му издаде на купувачот сметка или исечок 
на касената лента при продажбата на производи или 
вршењето на услуги (член 28 став 7); 

4) ако го попречува овластеното лице при вршењето 
контрола на пресметката или плаќањето на данокот на 
промет (член 43 ст. 1 и 2); 

5) ако не ги води даночните евиденции пропишани со 
овој закон или ако ги води неточно односно неуредно 
(член 10); 

6) ако не води книга на прометот или ја води неточно 
или неажурно (член 23 став 5 и член 23 а став 1 од Зако-
нот), или ако за извршениот превоз со моторно возило да-
ночниот обврзник, покрај водењето на книгата на проме-
тот, не испоставува за секој превоз и посебен патен налог 
за превозот (член 23 став 10 од Законот); 

7) ако производителот - даночен обврзник од член 23 
став 5 на Законот, при прометот на опрема од член 7 на 
овој закон на купувачите од ст. 4 и 5 на член 7 од Законот 
не му испостави на општинскиот орган на управата над-
лежен за работи на приходите каде што е издадено одоб-
рението за вршење на производствената дејност односно 
каде што е регистрирано вршењето на производствената 
дејност копија на фактурата најдоцна во рок од три дена 
од денот на извршената продажба (член 7 ст. 4 и 5 од Зако-
нот). 

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се 
казни и секое лице кое кај даночниот обврзник врши про-
мет на производи односно врши услуги ако не издало 
сметка односно не го регистрирало прометот преку регис-
тар-касата и ако даночниот обврзник му обезбедил издава-

* ње на сметката односно регистрирање на прометот преку 
регистар-касата (член 23 став 7 од Законот). 

Ако даночниот обврзник од овој член стори пре-
кршок два или повеќе пати во текот на годината, парична 
казна може да му се изрече во височина од 200.000 до 
1,000.000 динари, со тоа што за таквиот прекршок од точ. 
3 и 6 на овој член казната да не може да биде помала од 
500.000 динари. 

Ако даночниот обврзник - поединец од точ. 4) и 7) на 
овој член стори таков прекршок два или повеќе пати во те-

" кот на годината, или ако изврши продажба на опремата 
од став 4 на член 7 од Законот и за тоа писмено во опреде-
лениот рок не го извести надлежниот општински орган, 
покрај казната од став 1 на овој член, ќе му се изрече и за-
штитна мерка забрана на вршењето на дејноста во траење 
од три месеци до една година." 

Член 33 
Член 54 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе се 

казни за прекршок поединец ако употреби масло за горе-
ње екстра-лесно (ЕЛ) или масло за горење лесно - специ-
јално (ЛС) за погон на моторно возило, трактор, пловен 
објект или друг мотор (тар. број 2 точка 9 од Тарифата на 
основниот данок на промет на производи)." 

Член 34 
Член 55 се менува и гласи: 
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„На купувачот на производи односно на корисникот 
на услуги на кои се плаќа данок на промет според овој за-
кон ќе му се изрече казна на самото место во износ од 
5.000 динари, ако не ја покаже сметката или исечокот на 
касената лента што бил должен да му ги издаде продава-
чот на производите или извршителот на услугите (член 23 
став 12)." 

Член 35 
Во Тарифата на основниот данок на промет се вршат 

следните измени: 
Називот на Тарифата на основниот данок на промет 

се менува и гласи: 
„Тарифа на основниот данок на промет на произво-

ди". 
„1. Во тар. број 2 точка I став 1 стапката „107,0285%" 

се заменува со стапката „107,0029%". 
Во точка 2 став 2 стапката „108,005 %" се заменува со 

стапката „40,7034%". 
По став 2 се додаваат два нови става кои гласат: 
На прометот на дизел-гориво што, под условите и на 

начинот од член 6 и член 37 став 1 точка 5 на овој закон, го 
набавуваат организациите на здружен труд од градскиот 
сообраќај исклучително за погон на моторни возила во 
градскиот и приградскиот сообраќај, основниот данок на 
промет се плаќа по стапка од: 

Д1 35,4190% 
Д2 35,7267% 

На прометот на дизел-гориво што, под условите и на 
начинот од член 6 и член 37 став 1 точка 5 на овој закон, го 
набавуваат организациите на здружен труд од железнич-
киот, поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај исклучи-
телно за погон на моторни шински возила и пловни об-
јекти, основниот данок на промет се плаќа по стапка од: 

Д1 20,7721% 
' Дг 20,9295% 

Дз 21,1729%." 
Во став 3 точка 1 по зборовите: „хемиската индустри-

ја" се додаваат следните зборови: „или друга производи-
т е л и организација". 

Точ. 4 и 5 од став 2 се бришат. 
Досегашните точ. 5 до 12 стануваат точ. 4 до 10." 
2. Во тар. број 3 точ. 1, 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„1) на сите видови цигари што не се произведени спо-

ред југословенскиот стандард, односно што не спаѓаат во 
ниедна група од точ. 2 и 3 на овој тар. број, како и на ко-
лекциите на цигари и на режан тутун од сите видови и ква-
литети, освен на тутунот за луле 62,20%; 

2) на сите видови екстра цигари - пакување од 20 пар-
чиња, на чие производство не се применуваат прописите 
за југословенските стандарди, и тоа за цигарите: 

I екстра група 62,20% 
II екстра група 53,06% 
III екстра група 46,85% 
IV екстра група 44,51% 

3) на сите видови цигари - пакување од 20 парчиња, 
на чие производство се применуваат прописите за југосло-
венските стандарди, и тоа за цигарите што спаѓаат во: 

- 1 квалитетна група 39,58% 
- Il квалитетна група 32,47% 
- Ili квалитетна група 25,51% 
- IV квалитетна група 9,10%" 

3. Во тар. број 4 точ. 1 до 6 се менуваат и гласат: 

„1) на природни вина, медицински вина, медо-
вина и јаболковина 7,5% 

2) на освежувачки газирани безалкохолни пи-
јачки, ароматизирани сирупи и пијачки 
што содржат алкохол, но не повеќе од 2%.. 30% 

3) на минерална и газирана вода 30% 
4) на природна ракија и вињак 60% 
5) на пиво 65% 
6) на други алкохолни пијачки 100%" 

Во точка 2 алинеја 2 од забелешката, стапката „30% 
се заменува со стапка „36%". 

4. Во тар. број 5 точ. 1 до 4 се менуваат и гласат: 

„1) за производство на алкохолни 
пијачки, за потрошувачка во бол-
ници и во други здравствени ор-
ганизации на здружен труд и на-
учни установи и лаборатории, за 
конзервирање на препарати и за 
пулпирање 5 динари 

2) за производство на парфимерис-
ки и козметички производи 13 динари 

3) за крајна потрошувачка и за 
употреба и продажба во аптеките 130 динари 

4) за денатуриран алкохол за гори-
во 4 динари". 

Во точка 3 од забелешката во седмиот ред по зборо-
вите: „увозникот на" се додаваат со зборовите: „увозни-
кот кој од свое име и за своја сметка увезува". 

5. Во тар. број 6 точ. 1 до 4 се менуваат и гла-
сат: 

„1) со работна зафатнина на моторот до 0,95 
литри 15% 

2) со работна зафатнина на моторот над 0,95 
литри до 1,6 литри 23% 

3) со работна зафатнина на моторот над 1,6 
литри до 2,0 литри 62% 

4) со работна зафатнина на моторот над 2,0 
литри 95%". 

Во забелешката во точка 1 став 2 се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2. 
6. Во тар. број 8 став 1 се менува и гласи: 
„На прометот на следните производи се плаќа осно-

вен данок на промет на производи, и тоа: 
1) на парфимериски, козметички и тоалетни 

производи од тар. бр. 33.06 освен пудра за бебиња, 
33.05 освен шампони за коса и 33.07 - од Царинска-
та тарифа освен на прометот на прашоци и пасти за 
заби, лосиони за уста, кремови за деца, беби-масла, 
беби-млеко, пенливи купки за деца и шампони за 
бањање 95% 

2) на кожи од рептилии (од змија, гуштер, кро-
кодил и др.) и на природни крзна, освен кожа и 
крзно од домашни животни и производи од тие 
кожи и крзна (облека, обувки и други производи) . . . 100%. 

7. Во тар. број 9 точ. 1 до 4 се заменуваат со шест точ-
ки, кои гласат: 

„1) на производи, од сите видови и форми, из-
работени со повеќе од 2% злато и други благородни 
метали (платина и др.), како и на производи израбо-
тени со повеќе од 50% сребро, освен на производи 
изработени од сребро во филигран 50% 

2) на сите видови и форми часовници изработе-
ни од различни или комбинирани материјали (ѕи-
дни, за на маса, рачни, џебни и др.), вклучувајќи ги 
и часовниците изработени со повеќе од 2% злато, 
односно од друг благороден метал, односно со по-
веќе од 50% сребро или со природно скапоцено ка-
мење и природен бисер, чија што продажна цена е 
поголема од 100.000 динари по парче 90% 

3) на мотори за бродови и чамци со јачина по-
голема од 13 кЅ 95% 

4) на украсни стоки 100% 
5) на кибрити и гасни запалки што се полнат 

еднаш 80% 
6) на природно скапоцено камење и природен 

бисер и на предмети изработени со тоа камење и би-
сер 130% 

Во забелешката кон овој тарифен број по точка 4 се 
додава точка 5, која гласи: 

„5. Со прописот донесен врз основа на член 58 од овој 
закон се определува што се смета како други благородни 
метали и се утврдува начинот на евидентирање, пресмету-
вање и плаќање на данокот на промет на производи во 
прометот на производи од овој тар. број." 

8. Во тар. број 10 наименувањето се менува и гласи: 
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„На прометот на производи изработени од не-
брусено или брусено кристално (оловно) стакло се 
плаќа основен данок на промет по стапка од 50%". 

9. Tap. број 11 се менува и гласи: 
„На прометот на следните производи се плаќа осно-

вен данок на промет по стапка од 8%, и тоа: 
1) на керамички производи од тар. бр. 69.04, 69.05, 

69.06, 69.07, 69.08 и 69.10 од Царинската тарифа, силикат-
ни тули и тули изработени од електрофилтерска пепел, 
градежен материјал изработен од гас-бетон, градежен тер-
моизолационен материјал изработен од минерални мате-
ријали, стаклена волна, плута и синтетички материјали, 
битумен и хидроизолациони материјали изработени врз 
база на битумен; 

2) на градежна столарија; 
3) на мебел; 
4) на телевизори; 
5) на радиоприемници (освен на стерео-радио-прием-

ници), грамофонски плочи, видео-касети, магнетофонски и 
мегнетски ленти на кои е снимена забавна или народна 
музика или на кои е застапена претежно забавна или на-
родна музика; 

6) на фрижидери; 
7) на машини за перење алишта и на машини за мие-

ње садови; 
8) на бојлери; 
9) на електрични пегли; 
10) на електрични и гасни шпорети и комбинирани 

шпорети на гас и струја, трајножаречки печки и трај-
ножаречки шпорети за етажно греење што горат на јаглен 
и печки и шпорети на цврсти горива (дрво, .Јаглен и др.); 

11) на правосмукалки; 
12) на машини за шиење; 

. 13) на термостатички радијаторски вентили и рекупе-
ратори и регенератори на топлота што искористуваат от-
падна топлота односно јонизациони стимулатори на за-
јакната енергија со високонапонски импулси со свеќички 
на бензински мотори, под услов да имаат атест од над-
лежните органи односно организации; 

14) на тракторски приколки за земјоделството, при-
колки за велосипеди, автомобилски приколки и на мотори 
за чамци до 3,7 kW. 

На прометот на следните производи се плаќа основен 
данок на промет по стапка од 12%, и тоа: 

1) на производи од тар. бр. 42.02 и 42.05 на Царинска-
та тарифа, изработени од кожа, вештачка кожа или скај; 

2) на велосипеди и трицикли, велосипеди и трицикли 
со мотор, моторни велосипеди чијашто работна зафатни-
на на моторот не преминува 100 еш3 и на детски колички 
(колички за бебиња); 

3) на производи од гума, освен на производи од гума 
на чиј промет се плаќа данок според други тар. броеви од 

•оваа тарифа; 
4) на сработени кожи и производи од кожа, вештачка 

кожа и скај и на производи од вештачка кожа и скај, освен 
на производи на чиј промет се плаќа данок според други 
тар. броеви од оваа тарифа или за кои е воведено даночно 
ослободување; 

5) на тоалетен сапун и сапун'за перење, сапун за бри-
чење, кремови и спрејови изработени врз база на сапуни 
што се употребуваат за бричење, медицински сапун, пасти 
и прашоци за заби, лосиони за уста, пудра, кремови, беби-
-масла, беби-млеко, пенливи купки за деца и шампони за 
коса и бањање; 

6) на украсен камен, мермер и гранит и производи од 
нив што се употребуваат како градежен материјал. 

Забелешка: 
1. Даночна основица за производите од овој тарифен 

број е продажната цена во која не е засметан данокот на 
промет на производи. 

2. Корисникот на општествени средства што врши 
промет на моторни возила од точка 2 став 2 на овој тар. 
број е даночен обврзник што е должен да го пресмета да-
нокот и да го уплатува според местото на деловната еди-
ница од која е продадено возилото. 

10. Во тар. број 12 точка 1 алинеја 1 се менува и гла-
си: 

„- ткаенини и други текстилни производи (конфекци-
ја и ел.), освен оние на чиј промет е воведено ослободува-
ње од плаќање данок на промет на производи според член 
36 од овој закон." 

Во точка 2 од забелешката зборот: „здравствена" се 
брише. 

11. Во тар. број 13 точ. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„1) На прометот на јужно овошје од тар. број 08.01, 

08.03., 08.04 и 08.05 на Царинската тарифа, како и на соко-
ви, сирупи и други производи од тоа овошје (освен лимо« 
и мандарини и сокови, сирупи и други производи израбо-
тени од лимон и мандарини) се плаќа основен данок на 
промет по стапка од 15%. 

2) На прометот на сурово, пржено и мелено кафе и ек-
стракт од кафе се плаќа основен данок на промет по стап-
ка од 85%." 

12. Tap. број 14 се менува и гласи: 
„На прометот на следните производи се плаќа осно-

вен данок на промет на производи, и тоа: 
1) на производи од шеќер (бонбони, гуми за џвакање 

и др.) од тар. број 17.04 на Царинската тарифа по стапка 
од 20%; 

2) на сол (NaCl) од тар. број 25.01 на Царинската та-
рифа по стапка од 16%; 

3) на чоколада и други преработки за храна што 
содржат какао од тар. број 18.06 на Царинската тарифа, по 
стапка од 10%. 

Забелешка: 
Даночен обврзник за производите од точ. 1, 2 и 3 на 

овој тар. број е производителот, увозникот или продава-
чот што тие производи им ги продава непосредно на крај-
ните потрошувачи или на угостителските организации на 
здружен труд и угостителските единици на ^угостител-
ските организации на здружен труд, без оглед на тоа дали 
се регистрирани или не се регистрирани кај надлежниот 
стопански суд за вршење на угостителска дејност или им 
ги продава непосредно на крајните потрошувачи (други 
занаетчиски организации - слаткарници и др.), како и на 
самостојните угостителски односно на самостојните 
трговски или занаетчиски дуќани на граѓани или граѓан-
ско-правни лица." 

Член 36 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре~ 

стануваат да важат: Уредбата за зголемување, намалува-
ње односно укинување на стапките на основниот данок на 
промет на определени производи („Службен лист ца 
СФРЈ", бр. 49/85 и 51/85), Уредбата за зголемување, нама-
лување односно укинување на стапките на основниот да-
нок на промет на определени производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 69/86), Уредбата за зголемување, намалува-
ње односно укинување на стапките на основниот данок на 
промет на преработки од тутун („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 7/87, 39/87 и 65/87), Уредбата за зголемување, намалу-
вање односно укинување на стапките на основниот данок 
на промет на определени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/87 и 65/87) и Уредбата за зголемување, на-
малување односно укинување на стапките на основниот 
данок на промет на определени производи од тар. бр. 9, 11 
и 14 на Тарифата на основниот данок на промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/87). 

Член 37 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

борот на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ да го утврди пречистениот текст на овој закон. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 38 
На даночниот обврзник - поединец од став 6 член 14 

на овој закон, кој до денот на влегувањето во сила на овој 
закон плаќал данок во паушален износ, утврдениот износ 
на данокот на промет во паушален износ за периодот од 1 
јануари до 30 јуни 1988 година му се смета како конечна 
обврска на данокот на промет во паушален износ за тој 
период.Од 1 јули 1988 година даночниот обврзник про-
должува данокот да го плаќа на начинот и во роковите од 
став И член 16 на овој закон, при што евентуално прет-
платениот износ на данокот на промет се зема како дел од 
аконтацијата на данокот на промет во тековниот период 
за 1988 година, а помалку платениот износ на данокот на 
промет е должен да го уплати во рокот пропишан за плаќ-
ање на данокот во паушален износ. 
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Член 39 
Социјалистичките републики, социјалистичките авто-

номни покраини и општините ќе ги усогласат своите про-
писи со одредбите на овој закон до 1 јули 1988 година. 

Член 40 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а одредбите на 
чл. 11 и 24 од овој закон, како и одредбите на член 3'5 али-
неја 2 точка 2 на забелешката кон тар. бр. 4, точ. I, 10 и 13 
на тар. број И и на алинеја 1 на тар. број 12 од Тарифата 
на основниот данок на промет се применуваат од 15 мај 
1988 година. 

Одредбите на став 2 од член 1 и од член 14, освен ст. 
1,4 и 7, на чл. 16 и 18 од овој закон се применуваат од 1 ју-
ли 1988 година. 

Одредбите на член 14 ст. 1,4 и 7 од овој закон се при-
менуваат од 1 јануари 1989 година. 

334. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и на член 286 

став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република; Југославија, а во врска со член 12 став 2 од За-
конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и на народните банки на автономните покраини, Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 29 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

ЗА 19Ѕ7 ГОДИНА 
Се потврдува Одлуката за Завршната сметка на На-

родната банка на Југославија за 1987 година што ја донесе 
Советот на гувернерите со својата одлука О. бр 328 од 31 
III 1988 година 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 427 
29 април 1988 година 
Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 

д~р Марјан Рожич е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Драшко Поповиќ, е. р. 

335. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 9 ст. 4 и 5 од Законот за Наградата на Антифашис-
тичкото веќе на народното ослободување на Југославија, 
Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор 
и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 20 ап-
рил 1988 година и на седницата на Соборот на републики-
те и покраините од 29 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА 
НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА 
НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР 

: I 
За претседател на Одборот за Наградата на Антифа-

шистичкото веќе на народното ослободување на Југосла-

вија се именува Синан Хасани, член на Претседателството 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и 
член на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе 
на народното ослободување на Југославија. 

Il 
Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на 

народното ослободување на Југославија го сочинуваат 
следниве членови што ги избраа собранијата на републи-
ките, односно собранијата на автономните покраини: 

Од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина 
Членови: 
1. Златан Каравдиќ, делегат на Соборот на општини-

те на Собранието на CP Босна и Херцеговина; 
2. Драгутин Косовац, претседател на Работоводниот 

одбор на СОЗТ „Енергоинвест"; 
3. д-р Никола Филипови^ член на Претседателство-

то на СР Босна и Херцеговина; 
Заменици на членовите: ' 
1. Смајо Бешлија, извршен секретар на Претседател-

ството на ЦК CK на Босна и Херцеговина; 
2. Него Бјелица, член на Претседателството на Сове-

тот на синдикатите на Босна и Херцеговина; 
3. д-р Александар Кал мар, делегат на Соборот на ре-

публиките и покраините во Собранието на СФРЈ. 
i . 

Од Социјалистичка Република Црна Гора 
Членови: 
1. д-р Радослав Булаиќ, претседател на Работоводни-

от одбор на Железарницата „Борис Кидрич" - Никшиќ; 
2. Матија Новосел, делегат на Општествено-политич-

киот собор на Собранието на СР Црна Гора - Титоград; 
3. д-р Милош Радуловић ректор на Универзитетот 

„Вељко Влаховић* - Титоград 

Заменици на членовите: 
1. Радоица Бошковиќ, уредник на списанието „Ов-

дје", Титоград; 
2. Никола Гвозденовиќ, декан на Културолошкиот 

факултет на Универзитетот „Вељко Влаховић - Цетиње. 
3. Хамид Нурковиќ, генерален директор на ШИК 

„Горни Ибар" - Рожае. 

Од Социјалистичка Република Хрватска 
Членови: 
1. Иво Латин, член на Претседателството на СР 

Хрватска; 
2. д-р Владимир Стипетиќ, академик, ректор на Сеу-

чилиштето во Загреб; 
3. Маршан Црњак, претседател на Работоводниот од-

бор на РО „Никола Тесла", Загреб. 
Заменици на членовите: 
1. Мирко Кнежевиќ, член на Претседателството на 

СР Хрватска 
2. Марин Бубле, проф. на Економскиот факултет во 

Сплит; 
3. Милан Јанус, претседател на Соборот на здружени-

от труд на Саборот на СР Хрватска. 

Од Социјалистичка Република Македонија 
Членови: 
1. д-р Владо Камбовски, потпретседател на Извршни-

от совет на Собранието на СР Македонија; 
2. д-р Петре Георгиевски, член на Претседателството 

на ЦК CK на Македонија. 
3. д-р Љупка Хаџи Ристова, член на Претседателство-

то на Републичката конференција на ССРН на Македони-
ја. 

Заменици на членовите: 
1. Ванчо Здравев, генерален директор на „Итекс"; 
2. Мирко Апостолски, член на Претседателството на-

Сојузот на синдикатите на Македонија; 
3. Слободан Унковски, режисер. 
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Од Социјалистичка Република Словенија 
Членови: 
1. д-р Матјаж Кмецл, член на Претседателството на 

Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Сло-
венија; 

2. проф. д-р Милан Осредкар, редовен професор на 
факултетот за електротехника на Универзитетот „Едвард 
Кардељ" во Љубљана; 

3. Валерија Шкребец, претседател на Општествено-
-политичкиот собор на Собранието на СР Словенија. 

Заменици на членовите: 
1. Марјан Котар, член на Претседателството на Со-

јузната конференција на ССРНЈ; 
2. Андреј Миклавчич, потпретседател на Стопанска-

та комора на Словенија; 
3. Борут Плавшак, претседател на Собранието на оп-

штина Љубљана Центар. 

Од Социјалистичка Република Србија 
Членови: 
1. д-р Зоран Пјаниќ, член на Претседателството на 

СР Србија; 
2. д-р Добрица Цветковиќ, редовен професор на Ме-

дицинскиот факултет на Универзитетот во Белград; 
3. Миодраг Савиќевиќ, претседател на Работоводни-

от одбор на РО „Генералекспорт". 
Заменици на членовите: 
1. Нандор Глид, ректор на Универзитетот на умет-

ностите во Белград; 
2. д-р Велибор Гавранов, редовен професор на факул-

тетот за политички науки на Универзитетот во Белград; 
3. д-р Радмила Стојановиќ, досегашен професор на 

Економскиот факултет на Универзитетот во Белград. 

Од Социјалистичка Автономна Покраина Косово 
Членови: 
1. Синан Хасани, член на Претседателството на 

СФРЈ; 
2. Светислав Долашевић претседател на Собранието 

на САП Косово. 
Заменици на членовите: 
1. Него Борковић член на Делегацијата на Собрание-

то на САП Косово во Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на СФРЈ; 

2. Шерафедин Сулејмани, потпретседател на Собра-
нието на САП Косово. 

Од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина 
Членови: 
1. д-р Каталин Хајнал, член на Претседателството на 

Покраинскиот комитет на CK на Војводина; 
2. д-р Драгутин Зеленовиќ, ректор на Универзитетот 

во Нови Сад. 
Заменици на членовите: 
1. Борислав Аќимовиќ, претседател на Работоводни-

от одбор на ФЦП „Матроз" во Сремска Митровица; 
2. д-р Бранка Лазиќ, декан на Земјоделскиот факул-

тет во Нови Сад. 

• е 
Собрание на СФРЈ 

АС бр. 433 
29 април 1988 година 
Белград 

Претседател • 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор 

и покраините, Омер Курпејовиќ, е. р. 
Драшко Поповиќ, е. р. 

336. 
Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 22 од Законот за Сојузното јавно обвинителство, 
Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор 
и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 20 ап-
рил 1988 година и на седницата на Соборот на републики-
те и покраините од 29 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИКОТ НА СОЈУЗНИОТ 

ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 

Се разрешува од должноста заменик на сојузниот ја-
вен обвинител Сашо Ивановски, поради заминување на 
нова должност. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 432 
29 април 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, Омер Курпејовиќ, е. р. 
Драшко Поповиќ, е. р. 

337. 
Врз основа на член 283 точка 9 и член 288 точка 2 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мисленото на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 20 април 1988 година и на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 29 април 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИКОТ НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
Се разрешува од должноста член на Сојузниот из-

вршен совет и од должноста заменик на сојузниот секре-
тар за надворешна трговија д-р Милорад Унковиќ, пора-
ди заминување на нова должност. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 426 
29 април 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките trn Сојузниот собор, 

и покраините, Омер Курпејовиќ, е. р. 
Драшко Поповиќ, е. р. 

i 
i 
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О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковникот: Стошић Стојана Александар; 
потполковникот: Младеновић Бранка Христивоје; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковниците: Ераковић Лука Мирко, Ранчић Бо-
ривоја Миливоје, Васић Јована Божидар, Васић Велибора 
Светислав; 

мајорите: Антић Радисава Никола, Георгијев Стојана 
Дељо, Јовановић Владе Коста, Јовановић Михајла Мирос-
лав, Ковачевић Ђуре Илија, Марјановић Златоја Веселин, 
Миленкоски Бориса Сотир, Милетић Јована Стојадин, 
Обрадовић Радивоја Томислав, Шиматовић Стјепана Вла-
димир; 

капетаните до I класа: Беговић Душана Раде, Благоје-
вић Саве Драгољуб, Дудић Васе Радосав, Хајдуковић Ђуре 
Михајло, Јовановић Миодрага Стојан, Татаревић Власти-
мира Драгић; 

капетанот Хоџић Арифа Дервиш; 
заставниците од I класа: Благојевић Чедомира 

Крсто, Дабижљевић Славка Радун, Ђорђевић Миодрага 
Милан, Гајић Симе Перо, Илић Радомира Вукашин, Ива-
новић Јована Недељко, Кастрати Османа Хазир, Милић 
Ратка Ивко, Милошевић Милисава Милутин, Мирић Сте-
вана Јовица, Николић Драгојла Гојко, Обрадовић Младе-
на Братимир, Прша Мила Габријел, Ристин Боривоја Ста-
нислав, Симић Владимира Милорад, Средојевић Милића 
Ратомир, Станковић Младена Милоје, Стевановић Војис-
лава Михајло, Сувајац Вида Љубо, Васовић Добривоја 
Драган, Вујић Тоде Симо; 

заставниците: Брајовић Божидара Миливоје, Станко-
вић Александра Будимир; 

воениот службеник од IV класа Цатић Гаврила Бран-
ко; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковниците: Лукић Милије Саво, Мартиновић Ми-
ленка Душан, Менковић Влајка Душан, Мрдаковић Чедо-
мира Радомир, Мркић Андрије Мирослав, Николић Љубо-
мира Драгослав, Торбица Мане Милан; 

потполковниците: Китић Костадина Здравко, Мари-
чић Дане Дмитар, Миленковић Стојана Љубиша, Милова-
новић Драгољуба Милоје, Пејић Богосава Синиша, Попо-
вић Драгослава Алекса, Поповић Милуна Живомир, Стој-
ковић Милана Радоје, Стошић Стојану Радивоје, Татић 
Стојка Стојан; 
7 мајорот Вулић Димитрија Драгољуб; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковниците: Бојић Богдана Животије, Мијановић 

Тодора Бранко, Милошевић Војина Радомир, Радовано-
вић Драгомира Никола; 

потполковниците: Адамовић Јосифа Првослав, Анто-
нијевић Милутина Радослав, Белопавловић Драгољуба 
Милорад, Богдановић Милоја Чедомир, Благојевић Петра 
Тихомир, Чабаркапа Алексе Ново, Ћосић Витомира Ми-
лован, Ђурашковић Милосава Радован, Костић Војислава 
Драгољуб, Манојловић Радосава Милија, Милосављевић 
Ненада Најдан, Митић Велимира Добросав, Пантовић 
Владимира Селимир, Павловић Аксентија Славко, Петро-
вић Никодија Станко, Радуловић Драгутина Боривоје, 
Спасић Благоја Светозар, Станисављевић Милорада Ра-
дивоје, Станишић Радована Трајан; 

мајорите: Цветковић Богосава Михајло, Павловић 
Милентија Милош; 

капетанот од I класа Малеш Николе Гојко; 
заставниците од I класа: Лесковшек Франца Милан, 

Илић Радисава Видосав; 

- за заслуга и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
мајорите: Ђокић Властимира Драган, Рашовић Дра-

гише Богдан; 
капетаните од I класа: Никић Јована Драган, Новако-

вић Љубомира Милош; 
капетанот Бараћ Ђуре Миле; 
заставниците од I класа: Денић Бошка Милун, Динић 

Александра Живојин, Ранђеловић Љубомира Новица; 
заставниците: Илић Илије Мијодраг, Пешић Павла 

Борко, Шрибар Франца Бранко; 
постариот водник од I класа Недељковић Добривоја 

Живорад; 
воениот службеник од IV класа Богићевић Петра Ми-

одраг; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Алексић Влади-

мира Славољуб, Ћирић Властимира Верица, Драгојевић 
Милована Данило, Гавриловић Саве Василије, Ивановић 
Антонија Драгомирка, Петровић Јаворке Гмитар, Радевић 
Растислава Станија, Рсовац Вуковце Момчило, Стојано-
вић Војислава Вукадин, Стојков Богољуба Томанија; 

- за особени заслуга во изградбата и јакнењето на Во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка ФедеративнаТепублика Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковникот Радуловић Лазе Саво; 
потполкОвниците: Ђорђевић Срећка Новица, Илић 

Чедомира Слободан, Линкић Цветка Љубомир, Младено-
вић Живана Слободан, Петровић Николе Петар, Ристиво-
јевић Радомира Десимир, Стојановић Рада Бранко; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковниците: Антанасијевић Добривоја Спаса, 
Фржовић Обрада Светозар; 

мајорите: Анђелковић Добросава Винко, Давидовић 
Вукашина Грујица, Џаклић Владе Живојин, Јанев Јордана 
Саво, Крстић Богосава Јован, Лазарев Здраве Ђорђи, 
Младеновић Милана Александар, Поповић Мирка Ми-
лан; 

капетаните од I класа: Јовановић Драгише Слободан, 
Миладиновић Милана Раденко, Павковић Петра Борис-
лав, Радосављевић Живојина Божур, Симоновић Сретена 
Миодраг, Станојевић Спасе Слободан, Стојановић Бра-
нислава Живомир; 

заставниците од I класа: Дробњаковић Миленка Ра-
дојко, Ђорђевић Стојана Тихомир, Јовановић Јоксима Ми-
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лета, Јовановић Добривоја Живојин, Клицов Николе Ни-
кола, Костић Петка Милисав, Костић Драгутина Стојан, 
Лалић Михајла Никола, Лазаревић Радомира Мирко, Ла-
заревски Младена Миле, Марић Николе Милосав, Марја-
новић Светислава Ђуро, Миленковић Миладина Драго-
мир, Милоановић Славуја Бранислав, Минић Ђорђија Ди-
митрије, Митић Николе Лазар, Петровић Видоја Милан, 
Прерад Будимира Славко, Ристић Сибина Ранђел, Ристов-
ски Ђорђа Миодраг, Стаменковић Петра Милић, Станко-
вић Душана Стамен, Тасевски Мијалче Петар, Здравковић 
Бошка Мита; 

заставници!*: Адлешић Фрање Маржо, Бојић Светис-
лава Живодраг, Цветковић Видосаве Миле, Диздаревић 
Шаћира Џемал, Кушечек Јанка Јурај, Милиновић Глише 
Никола, Милојевић Стојана Драгослав, Николић Тихоми-
ра Јован, Сокић Динисија Витомир; 

постарите водници од I класа: Миладиновић Предра-
га Миле, Пјевац Душана Раде, Радовић Радисава Драго-
мир, Родић Ђуре Стево, Вујадиновић Тривка Жарко; 

- воениот службеник од VI класа Клшодић Стјепана 
Стјепан; 

- за примерни заслуга и умешност во работата и за 
развивање на постојанен полет заради остварување на по-
ставените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање на услови за постигање на исклучително добри 
успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковникот Зарић Чедомира Ђорђе; 
потполковниците: Бачевић Димитрија Новица, Бечеј-

ски Милисава Ратомир, Богдановић Јове Душан, Цветко-
вић Милорада Драган, Ћирић Светомира Александар, Де-
нић Стојана Живорад, Јаковљевић Данила Бранислав, Је-
лић Момчила Марко, Капларевић Драгоја Станко, Крачу-
новић Петра Димитрије, Кујовић Радована Драган, Ман-
чевић Петра Милутин, Симовић Раде Сретен, Стамено-
вић Александра Миливоје, Станојевић Исидора Станоје, 
Стојановић Милета Љубисав, Стојановић Стојана Мла-
ден, Томић Вује Петар, Трајковић Ристе Чедомир; 

мајорите: Јакшић Раде Миле, Јовановић Харалампи-
ја Војислав, Костић Костадина Жарко, Љубеновић Влади-
мира Радомир, Мирановић Душана Слободан, Николић 
Стојана Чедомир, Поповић Жарка Стеван, Прибаковић 
Божура Миладин, Радоњић Александра Живорад, Реџо-
вић Хасима Хајрудин, Савић Величка Боривоје, Васојевић 
Јездимира Мирчета, Жижић Благоте Јован; 

капетанот од I класа Величковић Радивоја Радован; 
заставниците од I класа: Анђелковић Јосифа Сава, 

Атанасковић Милоша Миодраг, Бановић Петра Раденко, 
Динчић Петра Стеван, Додеровић Јакова Божидар, Грдић 
Мије Јуре, Хазер Резе Андрија, Јовановић Стојана Чедо-
мир, Јовановић Петра Драгутин, Јовановић Стојка Живо-
та, Карадаревић Драгана Грујо, Карајловић Стевана Ми-
лован, Максимовић Милка Светомир, Максовић Видоја 
Милија, Милтеновић Боривоја Хранислав, Пановски Јова-
на Илија, Пујић Пантелије Велибор, Савев Тодора Димит-
рије, Стаменковић Радомира Светомир, Шошо Јове Слав-
ко, Веселиновић Обрена Павле, Видановић Борисава Влас-
тимир, Живковић Никодија Станислав; 

воените службеници од II класа: Костић Андрије Ан-
ђела, Перашевић Драгољуба Снежана; 

воениот службеник од IV клласа: Стрнад Франца Вје-
кослав; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорите: Глигоријевић Димитрија Томислав,, Мил-
кић Миодрага Предраг, Митић Вукадина Чедо; 

клапетаните од I класа: Бранковић Љубисава Драган, 
Бранковић Димитрија Милован, Димитровски Тодора 
Спасе, Ђорђевић Милисава Бранко, Грујић Радивоја Ми-
рољуб, Илић Светислава Миодраг, Исмаили Шукрије 
Шефкет, Јовић Цвијетка Живан, Јовичић Душана Борис-
лав, Миљић Вукашина Видосав, Миловановић Живана-
Добросав, Недић Милуна Радојица, Николић Светозара 

Југослав, Пантић Будимира Славољуб, Павловић Миод 
рага Светислав, Стефановић Миодрага Радојко, Стошић 
Боре Бранислав, Васић Боре Бранко, Вилотијевић Драго 
љуба Милорад, Вулић Радоја Славко, Златић Милана Рат 
ко; 

капетаните: Хот Малића Џафер, Илиев Здравка Вла-
димир, Калајџић Цвијетка Љубомир, Марковић Величка 
ЈБубо, Мешковић Мехмедалије Сефер, Минић Богосава 
Иван, Муљај Хајриза Садик, Пајчић Борка Драган, Радој-
чић Обрада Петар, Шарић Мирка Милан, Вукмировић 
Исе Миодраг; 

поручниците: Ефремовски Тоде Добре, Мићуновић 
Вујице Никола, Новаковић Вељка Милан, Шијан Бранка 
Родољуб; 

заставниците од I класа: Димитријевић Илије Војис-
лав, Ђорђевић Стевана Томислав, Ивањац Миломира 
Мирко, Миловановић Живојина Бранко, Орловић Радиво-
ја Милутин, Радовановић Радомира Милосав, Ракић Ни-
коле Милован, Величковић Љубинка Станиша, Закић Ми-
луна Властимир; 

заставници: Фазлијевић Биљала Исљам, Клепач Ми-
лана Бранко, Велиноски Диме Стојан; 

постарите водници од I класа: Цветков Ђорђа Љубо, 
Јовановић Добросава Жива, Миленков Властимира Љу-
бен, Недељковић Ђорђа Стеван, Станчев Стојмена Благо-
је, Станојловић Драгољуба Добрица, Живковић Стојанча 
Бранко; 

* постарите водници: Бокшан Милана Јоњел, Мијајло-
вић Душана Мирослав, Петковић Јована Бобан, Ракић 
Срећка Радован, Симић Ристивоја Радомир, Тановић Ђо-
рђа Миломир, Тричковић Томислава Миодраг, Веселино-
вић Чеде Јован, Зековић Уроша Мирко; 

водникот од I класа Јовановић Радише Предраг; 
воениот службеник од IV класа: Илијевски Божина 

Благоје; 
воениот службеник од VI класа: Петровић Бранисла-

ва Драгослав; 
воениот службеник од VIH класа: Михајловић Крсте 

Срба; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Божић Данила 

Јово, Васић Веселина Борка; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Андрејевић Ди-

митрија Славица, Андрић Бошка Настос, Ђурчић Николе 
Лепосава, Далчевски Михајла Душанка, Ђукић Видосава 
Горица, Газибарић Љубише Радосав, Грива Вукашина 
Љубинка, Илић Милана Вукослав, Ивановић Божидара 
Живан, Јакшић Јаблана Душан, Јанцић Петра Ђорђе, Јова-
новић Обрада Хранислав, Кековић Стевана Светомир, 
Костић Јована Славица, Кошановић Војислава Јелена, Лу-
товац Саве Миљан, Марковић Драгутина Душанка, Ми-
ленковић Ђорђа Јаворка, Миљевић Луке Радојка, Митић 
Божидара Драгослав, Никодијевић Славка Драган, Пешић 
Миодрага Вукадин, Петковић Радомира Даница, Петко-
вић Мирка Драган, Петровић Јована Бранислава, Радојко-
вић Христивоја Драган, Радончић Мухарема Мустафа, Ра-
довић Борислава Југослав, Ристић Стојана Милентије, 
Станковић Драгољуба Светомир, Станојевић Слободана 
Станислав, Тасић Станише Зоран, Тасковић Милоша Ла-
зар, Васиљевски Тодора Димче, Вукотић Милутина Рад-
мила, Здравковић Јеленка Владимир, Живаљевић Милич-
ка Драган; 

- за примерна работа за развивањето на полетот за 
остварување на поставените задачи, како и за покажување 
на старешински и војнички особини што служат за пример 
на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетаните од I класа: Васиљевић Ђорђа Ненад, Жа-

рић Радомира Љубиша; 
капетаните: Алексић Петра Томислав, Аврамовски 

Климе Наум, Врачевић Аугуста Славко, Димоски Митре 
Киро, Дукарић Изидора Драган, Ђорђевић Милана Војне-
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лав, Цуздановић Ферида Рифат, Грбавац Миленка Миро, 
Грбо Изета Ниаз, Јовановић Душана Небојша, Коларов 
Стојана Миленко, Ковачевић Милоша Момчило, Крстов-
ски Стојана Миле, Лазаревић Јове Миодраг, Лендо Алије 
Рефик, Маневски Витомира Слободан, Марић Миладина 
Миле, Мијалковић Тодора Драган, Петковић Живојина 
Предраг, Петровић Саве Мишко, Поповић Добросава Ми-
рослав, Поповић Влада Петар, Станић Љубе Милорад, 
Стојковић Радосава Небојша, Терек Јаноша Јожеф, 
Титорић Шерифа Џевад, Тодоровски Бориса Пецо, Трупец 
Рудолфа Душан, Васиљевић Павла Здравко, Вераја Петра 
Недељко, Вукић Вуке Жељко, Живковић Уроша Драган; 

поручниците: Асановић Стојадина Зоран, Беатовић 
Ивана Милан, чавара Владимира Миро, Чотрић Богдана 
Раденко, Доловац Назима Елмаз, Јалић Божидара Мило-
рад, Јалови Владимира Иван, Јанковић Николе Живадин, 
Каровић Мухарема Самед, Колић Салка Хајрудин, Кос-
тевски Љубомира Кирил, Мехмедовић Раме Енвер, Ми-
ћић Миливоја Љубиша, Михајловић Радомира Бранислав, 
Мијатовић Саве Јован, Милисављевић Томислава Зоран, 
Миљевић Драгомира Миленко, Мисирлић Милисава Ди-
митрије, Младеновић Велимира Драган, Пантић Мирка 
Предраг, Секулоски Јована Зоран, Славковић Василија 
Милун, Станковић пејче Сава,Великовски Душана Трај-
че; 

потпоручниците: Јовчић Недељка Петко, Николић 
Станоја Младену, Рубаковић Сречка Александар; 

заставникот од I класа: Златановић Тодора Предраг; 
заставникот: Ковачевић Марија Ђуро; 
постарите водници од I класа: Михајловић Владими-

ра Стојан, Ранић Љубана Стеван; 
постарите водници: Барши Јожефа Јожеф, Борковић 

Радована Владимир, Цвјетковић Милоша Станко, Дрљача 
Стеве Мирослав, Кривић Недељка Петар, Леш Ференца 
Шандор, Мезић Светислава Драган, Младеновић Србис-
лава Слободан, Станојевић Добросава Властимир, Вас-
евски Николе Благој, Здравић Радише Обрад; 

водниците од I класа: Ангелски Богдана Влатко, Бе-
љић Мирка Јован, Бошковић Срећка Ненад, Буџаковски 
Петра Раде, Ђурчић Благомира Михаило, Дамњановић 
Сретена Драган, Главаш Јоце Урош, Јаковљевић Драгића 
Живорад, Јелисавац Михајла Михајло, Калушевић Мило-
м и р а Дејан, Косановић Михаила Илија, Кравец Мирјане 
Владо, Кујовић Рахме Салем, Лукић Илије Жељко, Мај-
кић Бранка Мирко, Марковиновић Николе Синиша, Мил-
евски Павла Миле, Митић Драгољуба Љубиша, Младе-
новић Чедомира Душан, Нововић Миломира Верољуб, 
Павловић Јована Славиша, Перић Пере Зоран, Петровић 
Милована Гора, Правдић Николина Душко, Славески 
Павла Драги, Сопи Рамиза Сељами, Томић Душана Жељ-
ко, Тренчев Горге Ристо, Валтер Феликса Дарко, Вукаши-
новић Стојана Миле; 

водником Лазаревић Ратомира Саша; 
воениот службеник од VIH класа: Ристић Чедомира 

Јован; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Анђелковић До-

бросава Марица, Арифовић Курте Софија, Јовановић Ду-
шана Десанка, Мијовић Душана Новица, Микић Душана 
Слободан, Миленковић Јордана Милица, Миловановић 
Томислава Љубиша, Поповић Жиквојина Русомир; 

- за пројавена извонредна лична храброст и самопре-
гор излагајќи го притоа својот живот во исклучително 
опасна ситуација спасувајќи човечки животи 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 
постариот водник: Живковић Крсте Драган; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковникот Павићевић Саве Милисав; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковниците: Бидовски Спире Михајло, Дукић 
Ђуре Стеван, Ђорђевић Ђорђа Станислав, Јовић Јовану 
Душан, Каневче Ивана Ристо, Ковачевић Века Перко, 
Крстић Стојана Ђорђе, Милошевић Мирка Слободан, 
Мирковић Сретка Душан, огњанов Ристе Кирил, Пала-
шевски Владе Ђорђи, Стефановић Александра Никодије, 
Трајковски Ване Димитар, Влашковић Вулета Петар; 

мајорите: .Цимбал Павла Петар, Митић Синише То-
мислав, Трбогазов Ристе Милан, Вуковић Ђуре Дарко; 

капетаните од I класа: Груборовић Стеве Никола, 
Јакшић Светозара Никола, Кнежић Митра Лазо, Маричић 
Милана Душан, Милосављевић Љубодрага Радивоје, Ни-
колић Михајла Владимир, Николовски Атанаса Илија; 

заставниците од I класа: Филчески Новета Наумче, 
Гојковић Борислава Владета, Микша Ђуре Лазар, Милен-
овски Милана Љубен, Пандов Вангела Никола, Поповић 
Матије Ристо, Содић Слободана Александар, Вашалић 

Душана Сретко, Вељаноски Сотира Томислав; 
воениот службеник од IV класа: Пап Ивана Берислав, 

Христовски Јефте Кирил; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковниците: Компелезовски Алије Мирче, Коста-
наров Кирила Коста, Кажлев Николе Слободан, шалевски 
Јована Ристо, Вељановски Тасе Александар; 

потполковникот: Радовић Бошка Душан; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Ацевски Николе Ангел, Кочовски Атанаса Симон, 

Кошиновски Тодора Томислав, Мараш Неше Стојан, 
Поп-Николов Стојка Димитар; 

потполковниците: Бановић Милоша Милорад, Цве-
тинов Спасе Кирил, Давчевски Лазе Трајан, Ђорђевић Ва-
силија Петар, Илић Вукашина Боро, Кикерков Петра Бла-
гоје, Максимовић Драгољуба Радомир, Мамузић Марка 
Маријан, Нешовски Петра Кирил, Николовски Ангела 
Никола, Остојчић Мате Звонко, Панчић Тодора Предраг, 
Поповић Милисава Драган, Радовић Мирка Слободан, 
Савић Драгослава Томислав, Србиновски Георгија Гли-
гор, Стаменовић Станимира Мирослав, Стаменковски Јо-
вана Ристо, Стојанов Зафира Душан, Танић Димитрија 
Грозден, Трифуновић Стоила Димитар, Зимбовски Илија 
Ђорђе, Зорчец Мате Јосип; 

мајорите: Богојевски Боже Драган, Рашета Николе 
Раде; 

заставниците од I класа: Јакимов Јордана Љубо, Се-
рафимовски Ристе Гроздан; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
потполковниците: Банџов Андона Наум, Цветковски 

Крсте Стојан, Ерак Стевана Илија, Филиповски Захарија 
Божидар, Грков Ване Атанас, Гугиќ Марка Иван, Иванов-
ски Бориса Богатин, Михајловски Ивана Добривоје, Ми-
лев Стојка Славко, Милтеновић Таска Стеван, Поповић 
Димитрија Слободан, Прокић Драгише Радивоје, Прстоје-
вић Јефте Миладин, Спасовски Софронија Трпко, Стоја-
новић Милоја Светислав, Узунов Вангела Кирил; 

мајорите: Амети Есада Наџи, Ампевски Миладина 
Тошо, Бачоски Заке Драгољуб, Делач Миливоја Емил, 
Деспенић Саве Симеун, Драгичевић Иве Франо, Фиданос-
ки Стоје Никола, Исековски Исена Имер, Јакимовски Ми-
це Југослав, Келемен Винка Ловро, Костић Златка Киро, 
Матић Мате Братислав, Милеуснић Петра Тодор, Петро-
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вић Здравка Драгослав, Петровски Јордана Раде, Пунев-
ски Птеје Илкр, Сарић Војина Томислав, Стојановић Петра 
Душан,-Трзин Илије Миле, Васовић Младена Мирко; 

капетаните од I класа: Цековскли Блажета Димитар, 
Деловски Јордана Митре, Димовски Владимира Јован, 
Ђапа Уроша Мићо, Ђурић Василија Стојан, Илиевски 
Крсте Киро, Јевтић Милутина Миломир, Краснић Мехме-
да Мујо, МијатовићКосте Зоран, Милић Илије Владо, 
Мославац Јосипа Јосип, Петров Александра Павле, Про-
тић Тихомира Зоран, Пајчић Љубе Милан; 

капетанот: Видовић Ивана Анте; 
заставниците од I класа: Андоновски Тодора Никола, 

Бојковски Ангела Дончо, Борота Миле Стево, Божинов-
ски Вангела Цветан, Божиновски Бориса Киро, Целевски 
Димка Стеван, Делић Милована Милан, Дервенић Макси-
ма Милан, Дубровић Јосипа Фрањо, Ђаконовић луке Ву-
кашин, Ђорђевић Живојина Богдан, Гајтановски Стојана 
Атанас, Јовић Раде Бранко, Јовић Бранка Томислав, Кали-
чанин Љубомира Милија, Мајер Јосипа Жељко, Марић 
Ђорђа Момчило, Мићић Радике Верољуб, Михајлов Пет-
ра Бранко, Михајловски Нове Милутин, Милосављевић 
Драгомира Верољуб, Митровић Радича Живадин, Мит-
ровски Драгутина Живко, Панев Ристе Георги, Пановски 
Ангела Димче, Пановски Панова Душан, Пашагић Муха-
рема Хусо, Пејовић Живојина Радоје, Перески Наума Вла-
се, Петрески Николе Љубомир, Пјевац Душана Мане, Рис-
товић Миливоја Спасоје, Симоновић Јована Стојан, Сип-
ковски Петка Алексо, Спасовски Ђорђа Благоја, Стојко-
вић Борисава Милан, Воркапић Петра Милош, Жугић 
Милорада Томислав; 

заставниците: Дуковић Петра Андрија, Ђаковић Не-
ке Иван, Глигоров Александра Глигор, Хријешик Јозефа 
Адам, Нед елковски Сокла Владимир, Павловски Ђорђа 
Стојанчо, Радосављевић Будимира Петар, Стојанов Петра 
Блаже, Шпановић Владе Милан, Темјаноски Ристе Цвет-
ко, Трајановски Димитрија Климе; 

постарите водници од I класа: Илиев Доне Пено, 
Лончар Николе Симо, Мицевски Недељка Димитрије, Рај-
чевски Анђелка Трајан, Темелков Митра Блажо, Златано-
вић Милорада Љубомир; 

воениот службеник од II класа: Тонковић Круме То-
дорка; 

воениот службеник од IV класа: Космач Терезије Ма-
ријан; 

воениот службеник од VI класа Илић Диме Милорад; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Костова-Вујо-

вић Љубомира Марика, Леитнер Младена Снежана, Нау-
мовски Тодора Иван, Стојчевски Александра Сречко, Вес-
евски Илије Милорад, Здравковић Томе Марица; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Во-
оружените сили и за особени заслуги во раководењето со 
единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

полковниците: Иле Роке Дражен, Стојановски Санде 
Благоје; 

потполковниците: Димовски Јордана Томислав, Трај-
ковић Јордана Бранко, Јевтић Миљурка Мирослав; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковникот Митановски Пеје Крсте; 
мајорите: Благојевић Вујадина Видоје, Ђорђевић Во-

јислава Новица, Илић Бранислава Будимир, Ипша Андри-
је Фрањо, Кукец Јосипа Казимир, Ребац Николе Иван-Ју-
рај, Станковић Александра Вујица; 

капетанот од I класа; Михајловић Душана Миливоје; 
заставниците од I класа: Инковски Стојана Димче, 

Крстић Стојана Миле, Крстић Живка Стојан, Кушић Ма-
те Стјепан, Максимовски Ђорђија Видан, Мажибрад Саве 
Милисав, Минић Секуле Мијодраг, Огњановић Милисава 
Јован, Павловски Милана Раде, Шпољарић Марка Стје-

пан, Ташовски Стефана Ђорђе, Велков Гаврила Благоје, 
Врзељ Јожефа Тине, Здравковић Велимира Војислав; 

заставникот: Митрић Милоша Неђо; 
воените службеници од VI класа: Кнежевски Петра 

Михаило, Стојановски Трајана Божидар; 

- за примерни заслуги и умешност во работата врз 
развивање на постојанен полет заради остварување на по-
ставените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање на услови за постигање на исклучително добри 
успеси во своите единици и установи. 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорите: Чолаковић Миодрага Драган, Петровић 
Славољуба Милић; 

капетаните од I класа: Александров Евстратина Сло-
бодан, Анђелковић Александра Јован, Божиновски Ђорђа 
Перо, Цветановић Будимира Војислав, Деспотовић Мили-
је Синиша, Драгичевић Драге Живорад, Кочовски Коче 
Нађо, Костадиноски Крсте Иван, Костоски Трајчета Љу-
бен, Ј1акоски Разме Гоце, Лазаревски Владе Драган, Лучић 
Душана Павле, Милић Милорада Драган, Милићевић Бо-
рише Анђелко, Николов Ристе Лазар, Павловић Ђорђа 
Никола, Пиперац Грујице Саша, Радовановић Милана Ра-
дисав, Рајковић Чедомира Предраг, Салковић Руше Авду-
рахман, Симић Миодрага Радован, Станковић Ивана Бу-
димир, Станковић Никодија Зоран, Тиодоровић Љубоми-
ра Драган; 

капетаните: Цуневски Борчета Лазар, Бурсач Николе 
Бранко, Ђокић Драгољуба Миомир, Лојаница Радована 
Љубиша, Стојановић Милана Раде; 

поручниците: Ангеловски Мирка Марко, Николић 
Крсте Владо, Поповић Славка Душко; 

заставниците од I класа: Мирковић Луке Душан, Са-
вић Лазара Жарко, Зец Шаћира Исмет; 

заедниците: Аврамовић Сретена Бранко, Филипос-
ки Николе Јордан, Филиповић Стјепана Звонимир, Крсма-
новић Стојана Драгољуб, Митар Боже Иван, Николовски 
Сребре Јован, Радоичић Радише Милош, Север Ане Стје-
пан, Станисављевић Спире Бранко, Шибанц Ивана Кази-
мир; 

постарите водници од I класа: Чорлевски Дане Симо, 
Ђорђевић Растка Драган, Ђоргиевски Ђорђа Ацо, Танов-
ски Трендафила Бошко, Гинић Радомира Слободан, Хрох 
Јосипа Ивица, Исени Седмана Ганија, Јованов Трајка Ме-
тодие, Марковић Часлава Милутин, Миленковић Живана 
Првослав, Милосављевић Живојина Трифун, Митровски 
Трајана Славејко, Младеновић Милуна Добривоје, Нези-
ровски Цел алина Сабир, Павловић Светомира Миленко, 
Петровић Стојана Јеленко, Ристић Стамена Столе, Савић 
Нике Иле, Станишић Милана Никола, Шостер Луке Блаж, 
Васовић Милорада Драгиша; 

постарите водници: Ћеско Ибрахима Ешеф, Григић 
Боже Мато, Марковић Миодрага Зоран, Ранчић Станими-
ра Јован, Стефановски Благоја Слободан; 

воените службеници од V класа: Николовски Петар 
Никола, Станишић Ђорђа Благоје; 

воениот службеник од VIH класа: Чукалески Тоде Пе-
цо; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

капетанот: Калиновчић Фрање Иван; 
поручникот: Милетић Љубисава Милош; 
постариот водник од I класа: Пантић Миливоја Љу-

бивоје; 
постарите водници: Јосиповић Пере Жарко, Котев-

ски Јордана Драгутин, Савић Гаврила Божидар; 
водниците од I класа: 
Ђорев Јована Блажо, Рускаји Јакима Јаким; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Аницин Димче-

та Владимир, Ангевски; Николе Стојко, Арсовски Михајла 
Живко, Аврамова Секуле Анђа, Бабић Владете Јелисавета, 
Батев Томе Димитар, Боцева Стојана Александра, Бошев-
ски Васила Цветан, Цветанов Јордана Боро, Димески Сто-



Страна 788 - Број 27 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Сабота, 30 април 1988 

јана Војче, Димовски Петра Драги, Димовски Богдана Ки-
ро, Доневска Драгана Надица, Ђорђевић Радомира Жа-
рко, Ђорђиев Стојчета Ђорђе, Филипова Бранка Катица, 
Гакевски Николе Здравко, Телевски Стојана Лепосава, 
Илијев Ангела Ђорђи, Јаковац Бориса Даница, Јанева 
Стојана Лепосава, Јанкуловом Нове Цветко, Јордановска 
Благоја Драга, Јовановска Илије Верица, Кремшовска-
-Манчовска Илије Ратка, Кузманоски Кире Страте, Ман-
ђуковски Миле Петко, Маркоски Војдина Богоја, Митрев 
Александра Васе, Наумовски Ђорђа Никола, Нечковски 
Крсте Димитар, Николовски Марка Лазар, Пајковска Сте-
ве Вера, Павловски Ивана Зоран, Петревски Стефана Сте-
фан, Петрова Богдана Миљана, Петровски Менка Драган, 
Поповић Петра Аранђел, Радески Стојмира Ђорђи, Рале-
вић Милоње Милутин, Рецепагић Исмета Екрем, Серафи-
ловска Косте Филиза, Спасић Љубомира Миодраг, Стефа-
новска Лазе Дејка, Стевковска Тодора Надежда, Шкиљић 
Велибора Стана, Танев Атанаса Теохар, Трајковски Марка 
Петар, Тунтевска Александра Весна, Веселиновска Андона 
Веселинка, Зиноска Божидара Љиљана, Живановић Ка-
менче Блажо; 

- за примерна работа за развивање на полет врз ос-
тварување на поставените задачи, како и покажување на 
старешински војнички особини што служат за пример на 
другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетанот од I класа: Касунић Стјепана Иван; 
капетаните: Аритоновић Светислава Стојадин, Беде 

Шандор Шандор, Георгиевски Милана Киро, Хусеини Ри-
фата Нусрет, Илић Љубомира Владимир, Јусуфи Раифа 
Таип, Костадиновић Станка Слободан, Мијановић Дани-
ла Драган, Николић Драгољуба Александар, Ралић Душа-
на Здравко, Сладојевић Милана Велимир, Стојчев Ђорђа 
Саша, Стошић Душана Драган, Шашовић Радоша Миод-
раг, Тонковски Крсте Љупчо, Величковски Стоје Драго-
љуб, Зафиров Стојана Мите; 

поручниците: Аврамовић Петра Бобан, Баковић Пет-
ра Милош, Бранковић Борислава Александар, Бркљача 
Анте Драган, Готовуша Хусеина Фахрудин, Хорват M i • 
хајла Бела, Иванковић Владислава Јован, Лазаревић Радо-
сава Жарко, Мацура Љубе Предраг, Марковић Миладина 
Мирослав, Петковић Андрије драган, Пушкарић Ђуре 
Милан, Ралић Јозе Славко, Станојевић Александра Ми-
лутин, Стојковић Радомира Звонко; 

потпоручникот Лукић Николе Новак; 
постариот водник од I класа: Алексић Бранислава Ра-

де; 
постарите водници: Алексов Илије Владо, Антанаси-

јевић Душана Жика, Бобан Јакова Дамир, Думић Фрање 

Божо, Ђоновић Милоша Драгоје, Горињац Хазима Мир-
сад, Јанковић Стеве Саво, Јефтић Милоша Миломир, Ко-
вачевић Милана Влатко, Маринковић Радоице Миодраг, 
Миљковић Емина Сенад, Митровић Предрага Славољуб, 
Стаменковић Божидара Србољуб, Стевановић Стојадина 
Љубиша, Живковић Светислава Горан; 

годниците од I класа: Алексић Новице Богослав, 
Чмрлец Славка Славко, Добрић Стевана Драган, Дуковић 
Вукића Милољуб, Гоцев Стојана Предраг, Грачанин Миле 
Драган, Јокановић Спасена Никола, Милић Славка Борис-
лав, Павић Ивана Анђелко, Велијоски Адема Бејзат; 

граѓанското лице на служба во ЈНА Давидовски, 
Блаже Момчило; 

Бр. 109 
22 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. p. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

333. Закон за измени и дополненија на Законот за 
оданочување на производи и услуги во проме-
тот 773 

334. Одлука за потврдување на Одлуката за За-
вршната сметка на Народната банка на Југо-
славија за 1987 година 782 

335. Одлука за именување претседател на Одборот 
за Наградата на Антифашистичкото веќе на 
народното ослободување на Југославија и за 
објавување на составот на тој одбор 782 

336. Одлука за разрешување на заменикот на сојуз-
ниот јавен обвинител 783 

337. Одлука за разрешување на заменикот на сојуз-
ниот секретар за надворешна трговија 783 
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