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Аконтацијата на претплатата за 1N7 го-
дина изнесува 38 (3,800) див. - Редак-
чија: Улица Јована Ристика бр. L 
Пошт. фах. 22f - Телефони: централа 
50-131, 50-132. 50-033 и 51 081; Служба за 
претплата 51-731, Продава служба 

51-871 

196. 

Врз основа на чл. 5 и 18 став 2 од Законот за 
кредитните работи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ КРЕДИТИ ВО 
СТРАНСТВО ВО 1967 И 1968 ГОДИНА ЗА ИЗГРАД-
БА НА ОБЈЕКТИ НАМЕНЕТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ 

НА ПРОМЕТОТ НА СТРАНЦИ 
1. Кредитите што во странство се користат со-

гласно со одредбите од главата X на Општествениот 
план на развојот на Југославија од 1966 до 1970 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/66) во износ 
до 190 милиони динари годишно во 1967 и 1968 го-
дина, ќе се употребат за кредитирање на изградбата 
и за реконструкција на објекти со кои ќе се обез-
беди зголемување и подобрување на сместувањето, 
исхраната, превозот и другите услуги што служат 
за унапредување на туристичкиот промет на 
странци. 

2. Овластената банка што го користи кредитот 
од точката 1 jia оваа одлука или дава гаранции по 
т^хви кредити од работни организации и други 
овластени банки, должна е, додека траат тие обвр-
ски, да држи неангажиран дел девизи од својот 
кредитен фонд и девизи депонирани кај неа со от-
казен рок подолг од една година, и тоа во височина 
од 1% од износот на обврските по користените кре-
дити и дадените гаранции односно од износот на 
остатокот на обврската на која гласи гаранцијата 
ако кредитот се отплатува во повеќе рати. 

На кредитите од точката 1 на оваа одлука одно-
сно на гаранциите, по таквите кредити од работни 
организации и други овластени банки не се приме-
нуваат одредбите од Одлуката за девизите што 
овластените банки не можат да ги ангажираат кога 
преземаат обврски по странски кредити („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 45/66). 

3. На кредитите од точката 1 на оваа одлука што 
овластените банки ги користат во странство, како 
и на гаранциите што тие ги даваат по такви кредити 
од работни организации и други овластени банки, 
во поглед на односот помеѓу височината на задол-
жувањето и дадените гаранции и износот на про-
тиввредноста на нивниот кредитен фонд во девизи 
не се применуваат одредбите од Одлуката за висо-
чината на износот до кој овластените банки можат 
во 1967 година да користат кредити во странство 
и да даваат гаранции по кредитните работи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66). 

4. Народната банка на Југославија ќе се грижи 
за тоа кредитите што се користат според оваа од-
лука, да не го надминат износот утврден во точката 
1 од оваа одлука. 

5. Овластените банки ќе ја известат Народната 
банка на Југославија за постигнатиот договор за 

' користење на кредитите од точката 1 на оваа од-
лука. 

Ако овластените банки до 20 април 1967 година 
не постигнат договор за користење на кредитите од 
точката 1 на оваа одлука односно за гаранциите по 

танови кредити од работни организации и други ов-
ластени банки, Народната бан,ка на Југославија по 
пат на конкурс, а врз основа на најповолните пону-
дени услови, ќе ги определи корисниците на креди-
тите. 

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

Р. п. бр. 28 
8 март 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

197. 

Врз основа на членот 25 став 3 од Законот за 
Југословенската лотарија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/62 и 53/62 и „Службен - лист на 
СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА ПРИХОДОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 

ЛОТАРИЈА 

1. Приходот што ќе го оствари Југословенската 
лотарија во 1967 година од сите игри на среќа, а кој 
со нејзиниот -финансиски план за 1967 година е 
предвиден во износ од 262,040.000 динари, се распре-
делува, по одбивање на износот за исплатување на 
добивките, и тоа: 

1) на Југословенската лотарија —. — 33,22%; 
2) на организациите од членот 26 на 

Законот за Југословенската лота-
рија - - - - - - - - 66,78%. 

2. Приходот што во 1967 година ќе го оствари 
Југословенската лотарија над износот од 262,040.000 
динари, ќе се распредели, по одбивање на износот 
за исплатување на добивките, и тоа: 

1) на Југословенската лотарија — — 31% 
2) на организациите од членот 26 на 

Законот за Југословенската лотарија 69%. 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 29 
8 март 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболиќ, с. р. 
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200. 198. 
Врз основа на членот 16 став 1 од Законот за 

сојузниот буџет за 1961 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/66), на предлог од Сојузтата^жомисија 
за нуклеарна енергија, Сојузниот извршен совет До-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА-
ТА ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 
1967 ГОДИНА ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ДЕЈ-
НОСТИ ВО ОБЛАСТА НА НУКЛЕАРНАТА ЕНЕР-

ГИЈА 

1. Средствата за научноистражувачки дејности 
во областа на нуклеарната енергија, предвидени во 
разделот 33, позиција 187, подгрупа 14—2-на сојуз-
ниот буџет за 1967 година можат до износот од 
58,800.000 динари да се користат за намените од 
Програмата за употреба ш средствата предвидени 
во сојузниот буџет за 1967 го,дина за научноистра-
жувачки дејности во областа на нуклеарната енер-
гија (во понатамошниот текст: Програмата), која е 
составен дел на оваа одлука. 

2. Девизите за извршување на задачите предви-
дени со Програмата и се обезбедени на Сојузната 
комисија за нуклеарна енергија во посебниот распо-
ред кој е составен дел на Одлуката за распоредот 
на девизите утврдени за потребите на федерацијата 
за 1967 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/66). 

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

Р. п. бр. 33 
1ST март 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател1, 
Петар Стамболиќ, с. pw 

199. 

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 
1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/66) и членот 37 став 2 од 
Законот за прометот аа стоки и услуга со странство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/65 и 28/66), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат 
условите за извоз и увоз, кој е составен дел од Од-
луката за определување на стоките чиј извоз и увоз 
е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66 и 
45/66), во секторот 1 — Пијачки и тутун, во ред. 
бр. 50 и 51, во колоната 6, букв-ите на кратенката: 
„РК" се заменуваат со букви на кратенката: „ГДК". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
Денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"4., 

Р. п. бр. 31 
15 март 1967 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 7 став 3 од Законот за 
кредитните работи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66), во врска со чл. 16 и 20 став 1 од 
Законот за девизното работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66), Сојузниот извршев совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО РАБОТНИ" 
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНКИ 
НА СООБРАЌАЈОТ ЌЕ ГИ ОСТВАРАТ СО ПРО-
ДАВАЊЕ ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за користење на девизите што 
работните организации од определени гранки на 
сообраќајот ќе ги остварат со продавање основни 
средства во стран-ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
45/66) по точката 1 се додава нова точка 1а, која 
гласот' 

,Да. Кога стопанските организации од точката 1 
на оваа одлука му продаваат бродови и други плов-
ни објекти како старо железо на Здружението на 
југословенските железарници или на стопанска ор-
ганизација што за негова сметка набавува старо 
железо, можат во височина на износот ве динарите 
наплатени по основот на оваа продажба слободно 
да купуваат девизи кај овластените банки за на-
мените од таа точка. 

За вредноста на бродовите и други пловни об-
јекти купени како старо железо се намалува исто-
времено глобалната девизна квота на Здружението 
на југословенските железарници." 

2. Во точката 2 зборовите: „точката 1" се за-
менуваат со зборовите: „точ. 1 и 1а". 

3. По точката 2 се додава нова точка 2а, која 
гласи: 

„2а. Технички упатства за спроведување на оваа 
одлука дава Народната башка на Југославија." 

4. Оваа одлука влегува во силе осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Р. п. бр. 34 
15 март 1967 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател. 
Петер Стамболиќ, с. р. 

201. 
Врз основа на чл. 20 и 22 став 3 од Законот TO 

девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр, 
29/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛ-
НАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЗА 

ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА ЗА 1967 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување и ра-спределба на 
глобалната девизна квота за увоз на стоки за лична 
потрошувачка за 1967 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/66 и 50/66) во точката 1 износот: 
„481,25" се заменува со изаост: „611,25". 

2. Во точката 2 на крајот на одредбата под 4 
точката се заменува со точка и запирка и се додава 
нова одредба под 5, која гласи: 

„5) износ од 87,5 милиони динари за плаќање 
увозот ега патнички автомобили и износ од 42,5 мм-
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Зимони динари за плаќаше увозот на резервни делови 
на автомобили,". 

3. Во точката 9 по ставот 4 се додава нов став 5. 
tfoj гласи: 

„По исклучок од одредбата на ставот 3 од оваа 
точка, глобалната девизна квота за плаќање увозот 
на филмови за прикажуваше ќе ја распредели на 
одделни работни организации регистрирани за увоз 
на филмови за прикажување сојузниот секретар за 
индустрија и трговија, сразмерно со учеството на 
нивниот увоз односно извозот на филмови за придр-
жување во 1966 година во вкупниот увоз односно 
извоз не филмови за прикажување во таа година/1 

4. Во точката IDs по зборовите: „оваа одлука" 
се додаваат запирка и зборовите: „а начинот и по-
стапката за спроведување на одредбата од точката 
2 под 5 на оваа одлука — во спогодба со соју зимо г 
срекретар за надворешна трговија". 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ^ен од 
Денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Р. п. бр. 35 
15 март 1967 година 

Белград 
Сојузен мзвршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

202. 
Врз основа на членот 26 став 1 од Законот за 

Југословенската лотарија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65), на предлог од советот на Југо-
словенската лотарија, Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛОТ ОД ПРИХОДОТ 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА ВО 1967 
ГОДИНА КОЈ ИМ ПРИПАЃА НА ОПШТЕСТВЕНИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ЧЛЕНОТ 26 НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА 
1. Делот од приходот на Југословенската лота-

рија според планот за 1967 година во износ од 
71,816.000 динари се распоредува, и тоа: 

Динари 
1) за социјално-хуманите органи-

зации - - - - - - - 48,715.000 
2) за финансирање на објекти за 

физичка култура - - - - - 26,601.000 
3) за финансирање на објекти и 

опрема за објекти за техничка 
култура - - - - - - - 1,500.000 

2. Износот од 48,715.000 динари наведен во точ-
ката 1 под 1 на ова решение се распределува на 
социјално-хуманите организации, и тоа: 

Динари 
1) на Сојузот на здруженијата на 

борците од Народноослободител-
ната војна на Југославија — — 26,345.000 

од што: 
— за активност на Сојузниот одбор 3,000.000 

за активност на организациите во 
републиките заради решавање на 
станбените прашања на борците 23,345.000 

2) на Сојузот на инвалидите на 
трудот на Југославија — — — 1,500.000 

од што: 
- за активност на Сојузниот одбор 80.000 
- за активност на организациите во 

републиките — — — — — — 1,420.000 
3) на Сојузот на глувите на Југосла-

вија - - - - - - - - - 4,260.000 
од што: 
— за активност на Сојузниот одбор 1,432.470 

за опрема на политехнички рабо- Динари 
тилници и на Центарот во Бел-
град - - - - - - - - - - 800.000 

'— за летувалиштето Муртер — 200.000 
— за активност на организациите 

во републиките — — — — — 1,767.530 
4) на Сојузот на слепите на Југосла-

вија - - - - - - - - - - Г— 5,050.000 
од што: 
— за активност на Сојузниот одбор 3,400.000 
— за подмирување на потребите на 

сојузните установи — — — — 1,250.000 
— за почеток на работите за поди-

гање одморалишта — — — -г 400.000 
Ако до изградба на одморалишта не 

дојде, износот од 400.000 динари може да 
се потроши за опрема на заштитни ра-
ботилници; 

5) на Југословенскиот црвен крст — 4,000.000 
од што: 
— за активност на Централниот 

одбор - - - - - - - - 1,530.000 
— за активност на организациите во 

републиките — — — — — — 2,470.000 
6) на Сојузот на организациите и у-

становите за воспитување^ на де-
цата на Југославија „Општество 4 5 

и воспитување" — - — — — 2,000.000 
од што: 
— за активност на Сојузниот одбор 500.000 
— за активност на организациите во 

републиките — — — — — — 1,500.000 
7) на Југословенскиот одбор за со-

цијална работа — — — — — 500.000 
од што: 
— за активност на Југословенскиот 

одбор - - - - - - - 375.000 
— за списанието „Социјална поли-

тика" - - - - - - - - 125.000 
8) на Сојузот на дефектолозите на 

Југославија - - - - - - - 2,190.000 
од што: 
— за активност на Централниот 

одбор - - - - - - - - - 220 000 
— за издавање учебници и учила — 1,970.000 
9) на Југословенскиот сојуз против 

алкохолизмот — за активност на 
Централниот одбор - - — — 240.000 

10) на Сојузот на друштвата за по-
мош на ментално недоволно раз-

виени лица во СФРЈ - - " - 2,390.Q00 
од што: 
— за активност на Сојузниот одбор 240 ООО 
— за набавка на политехничка опре-

ма за работилници на специјални 
установи и за социјални здрав-
ствени акции — — - '-и — 2 8 0 . 0 0 0 

— за заштитни работилници и за 
установи за ментално недоволно 
развиени лица — — — — — 870.000 

11) на Сојузот за спорт и рекреација 
на инвалидни лица — — — — 300.000 

3. Износот од 21,601.000 динари за финансирање 
на објекти за физичка култура, наведени во точ-
ката 1 под 2 на ова решение, ќе го распредели Со-
јузната комисија за физичка култура. 

4. Износот од 1,500.000 динари за финансирање 
на објекти и опрема за објекти за техничка кул-
тура, наведен во точката 1 под 3 на ова решение, 
му се доделува на Централниот одбор на Советот 
за Народна техника на Југославија. 

5. Дел од приходите на Југословенската лота-
рија од точката 1 под 1 и 3 на ова решение ќе им 
се исплатуваат на организациите од точ. 2 и 4 на 
ова решение, според остварувањето на приходите, 
а најдоцна тримесечно, сразмерно со износите ут-
врдени за одделни од тие организации. 
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Ако Југословенската лотарија не ги оствари 
приходите што ги предвидела со својот финансиски 
план, на организациите од ставот 1 на оваа точка 
сразмерно ќе им се намалат средствата утврдени 
со ова решение, 

в. АКО Југословенската лотарија оствари при-
ходи поголеми од износите што ги предвидела со 
својот финансиски план за 1967 година, вишокот 
на приходите за општествените организации ќе се 
распореди дополнително. 

7. Главната дирекција на Југословенската ло-
тарија ќе им ги уплатува средствата на републич-
ките организации врз основа на решенијата што ќе 
ги донесат сојузните органи на односните органи-
зации односно Сојузната комисија за физичка 
култура. 

8. Приходите што Југословенската лотарија ги 
остварила во износ од 17,677.028,14 динари од про-
дажба на лозови и од лото-уплати над износот 
предвиден во финансискиот план за 1966 година, 
му се распоредуваат на Сојузот на здруженијата 
на борците од Народноослободителната војна на 
Југославија — за активност на организациите во 
републиките заради решавање на станбените пра-
шања на борците. 

9) Износот од.3,980.000 динари, кој со завршната 
сметка на Југословенската лотарија е издвоен од 
доходот на Југословенската лотарија за посебни 
намени, ќе се уплати на посебна сметка на Секре-
таријатот за сојузен буџет и општи работи бр. 
вОЗ-841-54. 

10. Ова решение влегува во сила осмиот ден од' 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 30 
8 март 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петер Стамболиќ, с. р. 

203. 

Врз основа на членот 45 став 4 од Основниот за-
кон за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65 и 52/66) и членот 15 
став 2 од Законот за Тарифата на сојузниот данок 
на промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 
57/65, 4/66, 28/66, 52/66 и 5/67), во'спогодба со со-
јузниот секретар за индустрија и трговија, со-
јузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВОДАНОВ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТОТ И 
НАЧИНОТ UA ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ 
АКОНТАЦИИ ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА 
СТОКИ НА МАЛО И ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧ-

НИТЕ СТОПИ И ОСЛОБОДУВАЊА 

I. ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТОТ И НА-
ЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ АКОН-
ТАЦИИ ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА СТОКИ 

НА МАЛО 

1. Општи одредби 

Член 1 
За обезбедување правилно и благовремено пре-

влекување и плаќање на данокот на промет, ра-
ботните и други организации што се сметаат обврз-
ници на овој данок во смисла на Основниот закон 
за данокот на промет и Законот за Тарифата на 
сојузниот данок на пром,ет (во понатамошниот 
текст: даночните обврзници), се должни во своите 
фактури и други книговодствени документи да пре-
сметуваат данок на промет, да но евидентираат во 
своето книговодство и да го уплатуваат на со-

одветните сметки кај Службата на општественото 
книговодство кај која имаат жиро-сметка, Овие об-
врзници се должни да обезбедат податоци за даноч-
ните основици по исти'даночни стопи и тарифни 
броеви, како и за износите на пресметаниот и пла-
тен данок на промет на стоки на мало (сојузен, ре-
публички општински), кои обезбедуваат десет-
дневие или месечно плаќање аконтации според чле-
нот 45 од Основниот закон за данокот на промет. 

Одредбите од овој правилник не се однесуваат 
на занаетчиската и други стопански дејности на 
граѓани што не водат деловни книги, а на кои, во 
поглед поднесувањето на даночни пријави и пре-
сметувањето и плаќањето на данокот се применува-
ат одредбите од Основниот закон за придонесите и 
даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/64 и 52/66). 

2. Пресметување ни данокот кај работите органи-
зации што вршат промет на стоки на мачниот 
предвиден за вршење промет на стоки на големо 

Член 2 
Производителските работни организации и тр-

говските организации што вршат промет на начинот 
предвиден за вршење промет на стоки на големо 
се должни за сите продадени стоки од склад од-
носно магацин што се подложни на плаќање данок 
на промет на стоки на мало, да издадат фактури. 
На тие фактури посебно се искажува даночната ос-
новица а посебно износот на пресметаниот данок, 
и тоа така" што да може да се утврди на која сто-
ка и во која височина се однесува пресметаниот 
данок. 

Во смисла на членот 45 став 3 од Основниот за-
кон за данокот на промет даночниот обврзник може 
да одлучи пресметаниот данок по издадените фак-
тури да му претставува основ за уплатување акон-
тации на данокот на промет кај соодветната опште-
ствено-политичка заедница (уплатување на данокот 
врз основа на фактурирана реализација). 

Член 3 
Даночните обврзници од членот 2 на овој пра-

вилник што вршат промет на стоки на начинот 
предвиден за вршење промет на стоки на големо 
се должни за сета стока подложна на плаќање да-
нок на промет што од својот склад или транзитно 
им ја продаваат на крајни протрошувачи, во своето 
книговодство, а по потреба и во вонкниговодстве-
ната евиденција, да обезбедат податоци за реали-
зацијата на таа стока и според издадените фактури 
и според извршената наплата. 

Работните организации од ставот 1 на овој член 
се должни податоците за реализацијата на стоките 
да ги обезбедат по видовите на стоките врз кои ги 
применуваат истите даночни стопи пропишани со 
Тарифата на сојузниот данок на промет. 

Покрај овие податоци во евиденцијата посебно 
се внесуваат податоци за пресметаниот данок на 
стоките што се земени за сопствена потрошувачка 
и стоките дадени без надоместок. 

Член 4 
Даночните обврзници од членот 2 на овој пра-

вилник кои, поради својата организација и начинот 
на работењето по принципот на контокорентни од-
носи со своите добавувачи и купувачи, не се во 
можност по пат на ^книговодство да ја следат реа-
лизацијата по наплатените износи за секој од ви-
довите стоки на кои се применуваат еднакви дано-
чни стопи од ист тарифен број, должни се во книго-
водството, а по потреба и во вонкниговодствената 
евиденција, да обезбедат податоци за износите на 
пресметаниот данок по издадените фактури, и тоа 
за секоја група од тие видови стоки на кои се при-
менуваат еднакви даночни стопи. 

Во случајот од ставот 1 на овој член за пре-
сметување на данокот според наплатената реализам 
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даја, (тие даночни обврзници во текуштого три-
месечје го применуваат коефициентот на наплате-
ната реализација врз износите на пресметаниот да-
нок по издадените фактури, утврден со завршната 
сметка односно периодичната пресметка од најбли-
скиот изминат пресметковен период. 

Член 5 
Производителските работни организации и орга-

низациите од други дејности што во својот состав 
имаат производствени погони или производствени 
работни единици предвидени со статутот или со 
друг општ акт на тие организации, должни се во 
своето книговодство, а по потреба и во в"онкниго-
водствената евиденција, посебно да ја евидентираат 
даночната основица, а посебно — пресметаниот и 
уплатен данок на промет на стоки на мало за сиот 
репродукционен материјал продаден на купувач кој 
според членот 9 од Законот за Тарифата на сојуз-
ниот данок на промет нема право на набавка на тој 
материјал без плаќање данок на промет. 

Одредбите на ставот 1 од овој член се однесу-
ваат и на производителските и други работни орга-
низации што ќе му продадат (подарат односно бе-
сплатно отстапат) опрема и резервни делови на купу-
вач КОЈ според членот 11 од Законот за Тарифата 
на сојузниот данок на промет нема право на набав-
ка на опрема и резервни дедови без плаќање данок 
на промет на стоки на мало. 

Член в 
Производителските работни организации и трго-

вските организации на големо што стоки подложни 
па плаќање данок на промет ќе им продадат на 
крајни потрошувачи што се наоѓаат во друга репуб-
лика односно автономна покраина, во која не се на-
оѓа седиштето на продавачот (член 57 став 3 од 
Основниот закон за данокот на промет), должни се 
во своето книговодство односно во вонкниговодстве-
ната евиденција, за секој вид од тие стоки на кои се 
преценуваат еднакви даночни стопи од ист тари-
фен број а кои се продадени на територијата на 
една република, да го евидентираат пресметаниот 
данок на промет. 

3. Пресметување на данокот кај работните органи-
зации што вршат промет на стоки на начинот 
предвиден за вршење промет на стоки на мало 

Член 7 
Работните и "други организации што во својот 

состав имаат продавници и слични деловни единици 
(во понатамошниот текст: продавници) преку кои 
продаваат стоки подложни на плаќање данок на 
промет на стоки на мало, со кои тие стоки ги пре-
сметуваат по продавните цени со вклучениот данок 
на промет должни се за секоја цродавеица да обез-
бедат во своето книговодство, а по потреба и во 
вонкниговодствената евиденција, податоци за поба-
рувањата од купувачи на почетокот на годината, 
податоци за почетните залихи и податоци за испо-
раката на стоки — по продавна цена на стоки во 
која се содржани (укалкулирани) сојузниот, репуб-
личкиот и општинскиот данок на промет на стоки 
на мало. 

Податоците од ставот 1 на овој член работните 
и други организации се должни да ги обезбедат со 
континуирано водење по видови на стоки врз кои 
се применуваат еднакви даночни стопи предвидени 
со Тарифата на сојузниот данок на промет. 

За продавници што имаат статус на погон со 
самостојна пресметка, како и за продавници што 
врз основа на статутот или друг општ акт на ра-

,ботната или друга организација имаат право само-
стојно да набавуваат стоки подложни на плаќање 
данок на промет или за стоки подложни на плаќање 
Факов данок самостојно да ги пресметуваат продав-
ните цени, податоците од ст. 1 и 2 на овој член е 
должна да ги обезбеди тел оронаедеца а не работа-

та или друга организација во чиј состав е оваа про-
давница. 

i 
Член 8 . ' 

Даночните обврзници од членот 7 на овој пра-
вилник што продаваат само производи подложни на 
плаќање данок на промет на стоки на мало според 
тар. број 1 од Тарифата на сојузниот данок на 
промет, ќе го пресметуваат и ќе го плаќаат данокот 
на промет од вкупната наплатена реализација со 
примена на пресметана даночна стопа утврдена на 
начинот предвиден во членот 12 на овој правилник. 

На истиот начин ќе постапат и даночните об-
врзници што продаваат производи подложни на 
плаќање данок на промет по различни стопи, а кои 
имаат така организирана продажба што посебно да 
ја евидентираат продажбата по видови производи врз 
кои се применуваат еднакви стопи на да^кот на 
промет, to тоа што пресметаната даночна стопа да 
ја применуваат одвоено за секој од тие видови про-
изводи. 

Даночните обврзници од членот 7 на овој пра-
вилник кои, со оглед на начинот на продавање на 
стоките подложни на плаќање данок на промет по 
повеќе различни даночни стопи, не се во можност 
одвоено да ја евидентират продажбата на стоки под-
ложни на плаќање данок на промет по еднакви да-
ночни стопи, можат да го пресметуваат г̂Ѓанбкот4 Ш 
промет по пресметани просечни даночни стопи. Про-
сечните даночни стопи се утврдуваат посебно за 
оние видови стоки за кои е предвидена посебна 
сметка за уплатување на данокот (лекови, тутунски 
преработки, течни горива и мазива, патнички ав-
томобили, алкохолни пијачки, други производи). 

Пресметаните просечни даночни стопи се утвр-
дуваат одвоено за сојузен, одвоено за републички 
и одвоено за општински данок на промет на стохи 
на мало. 

Како пресметана просечна стопа на данокот на 
промет се подразбира стопата која ќе се добие од 
односот на масата пресметан данок на промет со ко-
ја се задолжува продавницата — спрема збирот на 
износите на ненаплатените побарувања од купувачи 
што ги има таа продавница на почетокот на година-
та, износот на вредноста на стоките на залихи на 
таа продавница на почетокот на годината и вред-
носта на испорачаните ќ стоки од почетокот на го- ф 
дината до крајот на периодот за кој се утврдува 
пресметаната просечна даночна стопа (месец, три-
месечје, полугодиште или година), по пролеаната 
цена со данокот на промет. 

На пример, претпријатие ја задолжи л о својата 
продавница за вредноста на залихите и испорачани-
те in стоки, по продаваната цена (во која, за стоките 
подложни на плаќање данок, се содржани сите три 
вида даноци на промет), и тоа: 

1) за разни стоки од таф. број 1 во вкупен износ 
од 60.000 динари. Во тој износ се содржани: сојузен 
данок од 6.250 динари, републички данок од 750 ди-
нари и општински данок од 3.000 динари; 

2) за козметички препарати од тар. број 9 во 
вкупен износ од 10.000 динари. Во тој износ се содр-
жани: сојузен данок од 2.238 динари, републички 
данок од 108 динари и општински данок 9k 433 
динари; 

3) за разни прехранбени стоки во износ од 30.000 
динари на кои не се плаќа данок на промет. 

Според тоа, во вкупното задолжување на про-
давницата за испорача.ните 6 стоки во вредност од 
100.000 динари, содржани се и сите три вида даноци 
на промет, и тоа: сојузен од 8.230 динари, репуб-
лички од 849 динари и општински од 4.320 динари. 
Врз основа на овие податоци можат за продавни-
цата да се утврдат пресметани просечни даночни 
стопи според одекнато формула: 
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1) износот на сојузниот дацок 
X 100 

- - ^ 8.488X100 :100.000 = 8,488J/t 
вкупната вредност на стоките 

2) износот на републичкиот данок 
X 100 

„ 858X100 :100.000 - 0,858Vi 
вкупната вредност на стоките 

3) износот на општинскиот данок 
х 100 

3.433X100 :100.000 - 3,433% 
вкупната вредност на стоките 

Според тоа, збирната просечна 
стопа „од сто" изнесува - - - — - . - - l2,779Vt 

Член 9 
Пресметаната просечна даночна стопа се утвр-

дува зџ оние продавници и посебни работни места 
во стоковна куќа или некоја посебна деловна 'еди-
ница (самопослуга и др.) во кои не е овозможено 
да се регистрира одвоено продажбата на стоки по 
еднакви даночни стопи и одвоено продажбата на 
стоки ослободени од плаќање данок на промет на 
стоки на мало. 

Просечната даночна стопа се утврдува за една 
или повеќе продавници на територијата на иста 
општина и за едно или повеќе посебни работни ме-
ста во „стоковна куќа или некоја посебна деловна 
единица. 

Ако е во продавницата овозможено одвоено да 
се регистрира продажбата на стоки подложни на 
плаќање данок на промет на стоки на мало, а од-
воено продажбата на стоки ослободени од плаќање 
данок, пресметаните просечни даночни стопи на 
сојузниот, републичкиот и општинскиот данок се 
утврдуваат од односот на масата пресметан данок на 
промет со кој ре задолжува продавницата — спрема 
збирот само на оние изн,оси што ја сочинуваат 
вредноста на стоките подложни на плаќање на да-
нок на промет (на залихи на таа прода,вница на 
почетокот на годината, ненаплатени побарувања од 
купувачи што ги има таа продавница на почетокот 
на годината и вредноста на испорачаните и стоки од 
почетокот на годината до крајот на периодот за кој 
се утврдува просечната даночна стопа). Во тој слу-
чај, при пресметувањето и плаќањето на аконта-
циите ќе се применуваат пресметаните просечни да-
ночни стопи само врз посебно регистрираната про-

о дажба на стоки подложни на плаќање данок на 
промет. 
4. Пресметување на данокот на надоместоци за 

услуги 
Член 10 

Надворешнотрговските организации, трговските 
организации на големо, банките и други организа-
ции што се обврзници На сојузен данок на надо-
местоци за услуги, должни се во своето книговод-
ство, а по потреба и во вонкниговод стоената евиден-
ција, да обезбедат податоци за извршените услуги 
односно за остварената разлика во цената и во дру-
гите видови надоместоци (провизии и сл.) — по 
определените даночни основици и пропишаните да-
ночни стопи. 

9 5. Заеднички одредби за евиденциите 
Член 11 

Начинот на водење на евиденциите од чл. 1 до 
"10 на овој правилник го утврдува работната орга-
низација што е обврзник на данок на промет. Овие 
евиденции мораат да ги содржат елементите пред-
видени со одредбите од чл. 1, 3, 4, 7, 8 и 10 на овој 
правилник. 

Даночните обврзници се должни во рок од 30 
дена од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник до Службата на општественото книговод-
ство кај која имаат жиро-сметка, односно која е 
надлежна да го контролира пресметувањето и пла-
ќањето на данокот на промет, да достават извештај 
за начинот не кој ги обезбедуваат податоците во 

своите книговодствени односно вошшигоеодствени 
евиденции. 

6. Пресметување н плаќање на аконтации 

Член 12 
За упростување на пресметувањето и плаќањето 

на ак-нотации на данокот на промет на стоки на 
мало, даночните обврзници можат, во смисла на 
членот 7 од Законот за Тарифата' на сојузниот да-
нок на промет, да го пресметуваат овој данок од 
вкупната продажна цена што во себе содржи соју-
зен, републички и општински данок на промет, Со 
примена на соодветните пресметани стопи на секој 
од тие даноци. 

Пресметаните даночни стопи се добиваат со све-
дување на пропишаните даночни стопи на стопи 
,.од сто" (најмалку на два децимала), според след-
ната формула: 
100 X пропишаната стопа на сојузниот (односно ре-

публичкиот, односно општинскиот) данок 

100 + збирот на сите три стопи 
На пример, ако пропишаните стопи на данок на 

промет изнесуваат: за сојузниот данок 12,5%, за 
републичкиот данок 1,50% и за општинскиот данок 
6% (што сочинува вкупно 20%), стопите пресме-
тани на стопи „од сто" изнесуваат: 

100 X 12,50 
1) за сојузниот данок = 10,42% 

100 + 20 
100 X 1,50 

2) за републичкиот данок = 1,25% 
100 + 20 
100 X 6 

3) за општинскиот данок - 5 % 
100 + 20 

а збирната стопа „од сто" за сите три даноци (пре-
сметана збирна стопа) изнесува 16,67%. 

Член 13 
Работните организации што вршат промет на 

стоки на мало преку сопствена мрежа на продавни-
ци (член 2 став' 1 од Законот за Тарифата на со-
јузниот данок на промет) ја утврдуваат аконтаци-
јата на данокот на промет на стоки на мало по 
истекот на сехои 10 дена во месецот, и тоа: 

' 1) со примена на соодветни пресметани даночни 
стопи врз остварениот промет на секој производ од-
носно група производи за кои е пропишана еднаква 
даночна стопа, под услов даночниот обврзник да 
обезбедил одвоено регистрирање на продажбата на 
секој таков производ односно вид производи со ед-
накви даночни стопи; 

2) со примена на пресметана просечна даночна 
стопа врз остварениот промет на сите производи 
подложни на плаќање данок на промет на стоки на 
мало, за кои се врши уплатување на една уплатна 
сметка. 

Ако даночниот обврзник од ставот 1 на овој 
член не може да ги утврди просечните даночни сто-
пи за секои 10 дена, тој ќе ги примени просечните 
даночни стопи утврдени со последната тримесечна 
пресметка. 

Член 14 
Ако даночен обврзник има во повеќе општини 

продавници од кои од оправдани причини не може 
на време да прибави податоци за остварениот про-
мет, тој обврзник може одделни или сите продавни-
ци во други - општини да ги овласти самите да ја 
пресметуваат и уплатуваат аконтацијата на данокот 
на промет согласно со членот 45 став 6 од Основ-
ниот закон за данокот на промет, ако располагаат 
со податоци потребни за пресметување. 

Уплатувањето се врши кај Службата на опште-
ственото книговодство кај која таа продавница има 
жиро-сметка или отворен акредитив. 
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Уплатување на аконтации според ставот 1 од 
овој член можат да вршат само работните органи-
зации кои пред почетокот на пресметковниот пери-
од писмено ја известиле за тоа Службата на опште-
ственото книговодство кај која имаат жиро-сметка. 

Член 15 
Продавниците од членот 7 став 3 на овој пра-

вилник самостојно ги пресметуваат и уплатуваат 
аконтациите на данокот на промет кај Службата на 
општественото книговодство кај која имаат жиро-
-сметка. 

Член 16 
Даночните обврзници шго продаваат производи 

на мало можат наместо пресметување и уплатување 
на аконтацијата на данокот на промет на стоки на 
мало со примена на пресметаните просечни даночни 
стопи од членот В на овој правилник, да вршат пре-
сметување на аконтациите со примена на коефици-
ентот добиен од односот на вкупната реализација 
на продавницата од почетокот на годината и вкуп-
ното задолжување на продавницата за тој период. 

Како вкупно задолжување на продавницата се 
подразбира задолжувањето во смисла на членот 8 
став 5, а како вкупна реализација (промет) — про-
метот во смисла на членот 17 од овој правилник. 

Коефициентот од ставот 1 на овој член се при-
менува врз пресметаните износи на данокот на про-
мет на стоки на мало (сојузен, републички и оп-
штински) по една уплатна сметка од вкупното 
задолжување на продавницата од почетокот на го-
дината заклучно со периодот од 10 дена за кој се 
врши пресметување. Добиените износи претставува-
ат пресметана аконтација на' данокот на промет на 
стоки на мало. 

На пример, претпријатие ја задолжело својата 
продавница за вредноста на почетните залихи, за 
износот на ненаплатените побарувања на почетокот 
на годината и за стоките што и се испорачани до 
10 март, по продавната цена (во која, за сите стоки 
и сите ненаплатени побарувања што подлежат на 
плаќање данок, се содржани и сите три вида даноци 
на промет), и тоа: 

1) за разни стоки од тар. број 1 во вкупен износ 
од 150.000 динари. Ео тој износ се содржани: со-
јузен данок од 15.630 динари, републички данок од 
1.875 динари и општински данок од 7.500 динари; 

2) за алкохолни пијачки (освен природното вино 
и природната ракија) од тар. број 3 во вкупен износ 
од 30.090 динари. Во тој износ се содржани: сојузен 
данок од 5.940 динари, републички данок од 297 ди-
нари и општински данок од 3.960 динари;. 

3) за тутунски преработки од тар. број 5 во 
вкупен износ од 20.000 динари, Во тој износ е со-
држан сојузен данок на промет од 14.400 динари. 

Во истиот период продавницата остварила про-
мет во износ од 160.000 динари. 

Врз основа на овие податоци се утврдува кое-
фициентот и аконтацијата на данокот на промет. 

Во овој период коефициентот изнесува 160.000 : 
: 200.000 = ОД 

Со примена на овој коефициент врз износите на 
данокот на ̂ одделни тарифни броеви, со кои е за-
должена продавницата, се добиваат износи на пре-
сметаните аконтации за разденето до 10 март. Од 
износите на пресметаните аконтации се одбиваат 
извршените уплати на данок за тоа раздобје и се 
утврдува остатокот кој се уплатува во пропиша-
ниот рок — до 15 март на соодветните уплатни 
сметки. 

Член 17 
Како промет на продавница остварен за 10 

дена се подразбира збирот на дневната реализаци-
ја во готово за тие 10 дена, наголемен со наплати-
те по пат на чекови, со вредноста на стоките зе-
мени за сопствена потрошувачка или употреба и 
со вредноста на стоките без надоместок. 

Како промет на продавница остварен за 10 де-
ва се подразбира и продажбата на стоки на потро-
шувачки кредити, без оглед на тоа дали се наплатени 

во периодот од тие 10 дена за кој се утврдува а-
контацијата на данокот на промет (точка 3 од Од-
луката за определување видовите на приходи што 
можат да се засметаат во вкупниот приход на 
банките и Па определените стопански организации 
- „Службен лист на СФРЈ", бр. 2/64). 

Работната организација како даночен обврзник 
може да одлучи во реализацијата на продавницата 
да се засмета и вредноста на стоките по фактурите 
што ги издала таа продавница и за кои е предви-
дено да се Плаќаат по пат на вирман. Во противно, 
продажбата на стоки по издадени фактури мора 
да се евидентира за секоја продавница посебно и 
данокот да се пресметува со примена на коефици-
ентот на наплатената реализација. 

Член 18 
Ако даночниот обврзник од членот 2 на овој 

правилник има така организирана евиденција што да 
е во можност да го следи наплатувањето на одделни 
видови продадени стоки и на пресметаниот данок на 
тие стоки, тој ја утврдува аконтацијата на данокот 
на промет по сите фактури наплатени за измина-
тите 10 дена, односно по издадените фактури ако 
избрал таков начин на плаќање во смисла на чле-
нот 45 став 3 од Основниот закон за данокот на 
промет. 

Даночните обврзници од ставот 1 на Овој член 
што не се во можност да го следат наплатувањето 
по видовите на продадени стоки и пресметаниот 
данок на тие стоки, аконтациите на данокот на 
промет ги утврдуваат на тој начин што врз изно-
сот на пресметаниот данок на промет за секои 19 
дена во месецот го применуваат коефициентот на 
наплатената реализација утврден според периодич-
ната пресметка односно завршната сметка од не-
посредно најблискиот изминат пресметковен период 
— за претпријатието како целина односно за погон 
со самостајна пресметка. 

Член 19 
Работните организации што се обврзници на 

сојузен данок на надоместоци за услуги ја утврду-
ваат аконтацијата на овој данок во височина на 
една третина од данокот на надоместоците за ус-
луги пресметани во претходното тримесечје (член 45 
став 5 од Основниот закон за данокот на промет). 
По исклучок, банките ја утврдуваат аконтацијата 
на данокот на надоместоци за услуги врз основа 
на пресметаниот данок во изминатото полу го д иште. 

Работна организација што врши месечно прес-
метување на разликата во цената и на другите 
приходи што влегуваат во даночната основица спо-
ред тар. број 17 или 18 од Тарифата на сојузниот 
данок на промет, може според така утврдената ос-
новица да пресмета и уплати аконтација на дано-
кот на надоместоци за услуги наместо пресметува-
ње според ставот 1 од овој член. 

Член 20 
Сите пресметани аконтации на данокот на про-

мет се уплатуваат на сметките определени со На^ 
редбата за уплатување на приходите на општес-
твено-политичките заедници („Службен лист нз 
СФРЈ'', бр. 50/66), и тоа во роковите предвидени во 
членот 45 од Основниот закон за данокот на про-
мет и во членот 19 на овој правилник: 

1) со еден вирмански налог — за сиот пресме-
тан сојузен данок на промет за територијата на 
Југославија, со тоа што на грбот од вирманскиот 
налог или на посебен прилог ,се испишуваат поб-
лиски податоци за данокот уплатен по републики 
и автономни покраини и по уплатни сметки; 

2) со еден вирмански налог — за сиот пресме-
тан републички данок на промет, со тоа што кон 
вирманскиот налог се прилага и спецификација на 
уплатата на тој данок по републики и уплатни 
сметхи; 

3) со еден вирмански налог — за сиот пресме-
тан општински данок на промет на стоки на мало 
што е извршен на територијата на една општина, 
со тоа што на грбот од вирманскиот налог или на 
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посебен прилог се испишуваат податоци за упла-
тениот данок по уплатни сметки. 

На сите вирмански налози наведени под 1 до 
3 од ставот 1 на овој член посебно треба да се наз-
начи за кој период се уплатува аконтацијата. 

Член 21 
За утврдување и уплатување на аконтацијата 

на данокот на промет работните и други органи-
зации се должни да направат преглед за даноч-
ната основица и за износот на данокот на промет 
пресметан врз таа основица за секои 10 дена од-
носно месецот за кој се врши пресметување и уп-
латување на аконтациите. 
7. Тримесечно пресметување на аконтациите на 

данокот на промет 
Член 22 

Сите даночни обврзници од членот 1 на овој 
правилник составуваат и поднесуваат пресметка на 
данокот на промет во рок од 20 дена по истекот на 
секое тримесечје. 

Тримесечната пресметка на данокот на промет 
се поднесува во истото време кога и периодичната 
пресметка, ако е пропишано поднесување и на пе-
риодична пресметка за тој период. Ако за одделно 
тримесечје не е пропишано поднесување и на пе-
риодична пресметка, тримесечната пресметка на 
данокот на промет се поднесува посебно. 

Со тримесечната пресметка на данокот на про-
мет се утврдува основицата на данокот на промет 
и износот на пресметаниот данок според наплате-
ната реализација. Овие износи, се утврдуваат за 
целиот временски период од почетокот на годината 
до крајот на периодот за кој се составува триме-
сечната пресметка (кумулативно). 

За периодот од ставот 3 на овој член се ут-
врдуваат и просечните даночни стопи и коефици-
ентот на наплатената реализација ако ги примену-
ва работната односно друга организација при утвр-
дување на десетдневните односно месечните акон-
тации на овој данок. 

Член 23 
Тримесечната пресметка се составува на обра-

зецот ППР-ДП, jcoj е единствен за сите работни и 
други организации — обврзници на данокот на 
промет и кој е отпечатен кон овој правилник и е 
негов составен дел. 

Тримесечната пресметка се составува за ра-
ботната организација како целина, а ii се прилагаат 
збирните пресметки за сите продавници од тери-
торијата на една општина. 

Член 24 
Од износот на данокот на промет добиен со 

примена на просечната даночна стопа или коефи-
циентот според тримесечната пресметка, се одби-
ваат сите уплати на аконтации извршени од поче-
токот на годината до крајот на периодот за кој се 
составува пресметката. 

Ако е збирот на уплатените аконтации од по-
четокот на годината до крајот на пресметковниот 
период помал од износот на данокот на промет ут-
врден со тримесечната пресметка, разликата прет-
ставува остатоци на стасаниот данок кој мора да се 
уплати на соодветната уплатна сметка кај Служ-
бата на општественото книговодство во истиот рок 
во кој се поднесува пресметката. 

Ако е збирот на уплатените аконтации поголем 
од износот на данокот на промет утврден со три-
месечната пресметка, работната организација од-
лучува дали ќе бара да ќ се врати преплатениот 
данок, или износот на преплатата ќе го користи 
како аванс за иднит^ аконтации. 
8. Пресметување на данокот на промет според за-

вршната сметка 
Член 25 

Според членот 42 од Основниот закон за дано-
кот на промет, конечното пресметување на данокот 

на промет се врши со завршната сметка на работ-
ната или друга организација што е обврзник на 
тој данок. 

Конечната пресметка на данокот на промет се 
составува врз основа на состојбата утврдена со 
инвентарисувањето. Оваа пресметка мора да со-
држи, покрај податоците предвидени за тримесеч-
ни пресметки, и рекацитулација ка прометот ос-
тварен во текот на годината како и износи на прес-
метаниот и уплатен данок на промет по одделни 
тарифни броеви, по различни даночни стопи од ист 
тарифен број и по различни даночни основици. 

Конечното пресметување на данокот на промет 
се врши на образецот ЗС-6, кој е единствен за си-
те работни и други организации — обврзници на 
данокот на промет, и кој е отпечатен кон Правил-
никот за составување на завршната сметка на ра-
ботните организации за 1966 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 49/66) и е негов составен дел. 

Пресметаниот а ненаплатен данок на промет 
од изминатата година евидентиран по исти даноч-
ни стопи, се пренесува во следната година. 

Член 26 
Ако даночните обврзници од членот 1 на овој 

правилник вршат инвентарисување во одделни 
свои деловни единици во текот на декември а пред 
истекот на годината, тие се должни за тие единици 
под 31 декември да ја утврдат книговодствената 
состојба на залихите по пат на сведување на за-
лихите утврдени со пописот така што од збирот на 
вкупната вредност на залихите утврдени со ин-
вентарисувањето на стоките пред 31 декември, 
пресметани по продавците цени со укалкулираниот 
данок на промет на стоки' на мало, и вредноста на 
стоките набавени во времето од инвентарисувањето 
до крајот на годината, исто така пресметани по про-
давните цени со укалкулираниот данок на промет 
на стоки на мало, ќе ја одземат реализацијата на 
стоките остварена во тој период. 

Залихите утврдени со сведување по постапката 
од ставот 1 на овој член, се сметаат, во поглед ко-
нечната пресметка на данокот на промет, како за-
лихи утврдени со редовен попис на крајот на го-
дината. 

II. ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИ СТОПИ И ОСЛОБО-
ДУВАЊА 
Член 27 

Како продавна цена на мало (даночна основи-
ца) на производи од сопствено производство што 
подлежат на плаќање данок на промет на стоки на 
мало а кои производителот ќе ги употреби за соп-
ствена потрошувачка (член 24 став 2 и член 28 
став 2 од Основниот закон за данокот на промет), 
се подразбира цената по која таквите производи 
им се продаваат на други потрошувачи.. 

Како производи од ставот 1 на овој член се 
подразбираат и репродукционите. материјали од 
членот 40 на овој правилник и резервните делови 
за опрема, ако се подложни на плаќање данок во 
смисла на членот 11 став 2 од Законот за Тарифата 
на сојузниот данок на промет. 

Ако такви производи не се продаваат, како 
даночна основица се смета цената по која се врши 
пресметување помеѓу погони односно деловни е-
диници. 

Член 28 
- Како продажба на стоки непосредно на граѓа-

ни и граѓански правни лица на̂  кои, покрај сојуз-
ниот, се пресметуваат и се плаќаат уште и репуб-
лички и општински данок на промет на стоки на 
мало (член 23 точка 13 од Основниот закон за да-
нокот на промет), се подразбира и продажбата на 
стоки за лична потрошувачка на работниците и за 
подароци (набавки што не се вршат за потребите 
на регистрираната дејност на купувачот). На ис-
тиот начин се третираат и набавките на стоки под-
ложни на плаќање данок што ги вршат синдикал-
ните организации за своите членови. 
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Член 29 
Како промет на стоки извршен преку комиси-

они дуќани и продавници, на кој се пресметува и 
се плаќа данок во смисла на членот 2 став 1 точ-
ка 1 од Законот за Тарифата на сојузниот данок 
на промет, се подразбира прометот што ќе го ос-
тварат тие дуќани односно продавници со продаж-
ба на стоки купени во свое име и за своја сметка. 

. Како промет на стоки подложен на плаќање 
данок се смета и прометот на неупотребувани 
предмети подложни на плаќање данок на промет 
на стоки на мало (накит, скапоцености и други 
предмети) што се продаваат за сметка на хомитенти. 

Не се смета како промет подложен на плаќање 
данок на промет на стоки на мало, во смисла на о-
вој член, прометот на употребувани предмети што 
уште можат да v се употребуваат (облекла, обувки, 
мебел, садови, теписи, музички инструменти, слики, 
технички и други стоки, освен: накитат, скапоце-
ностите и другите предмети изработени од благо-
родни метали). Даночниот обврзник (комисионо 
претпријатие или дуќан) утврдува дали се во пра-
шање употребувани стоки во смисла на овој став. 
Ако утврди дека стоките се употребувани, даноч-
ниот обврзник го потврдува тоа на исправата (пот-
врдата) за приемот на такви стоки од комитентот 
односно добавувачот. 

Член 30 
На стоките што се продаваат од консигнацио-

ни лагери во Југославија, данокот на прометот 
го пресметува и го уплатува држателот на консигна-
циониот лагер, на начинот предвиден за пресмету-
вање и плаќање на данокот во внатрешниот про-
мет на стоки од страна на надворешнотрговското 
организации. Ако стоката им се продава на граѓа-
ни и граѓански правни лица, покрај сојузниот се 
пресметува и општински и републички данок на 
промет на стоки на мало (член 39 став 3 од Зако-
нот за Тарифата на сојузниот данок на промет и 
член 23 точка 13 од Основниот закон за данокот 
на промет). 

По исклучок, републички и општински данок 
на промет на моторни возила не пресметува држа-
телот на консигнационен лагер туку го плаќа ку-
пувачот — граѓанин или граѓанско правно лице во 
своето живеалиште односно седиште (член 22 став 
3 од Основниот закон за данокот на промет). 

Члек 31 
Кога есенции за приготвување ликери и други 

алкохолни пијачки им се продаваат на мало не-
посредно на потрошувачите, тие не се сметаат ка-
ко прехранбени производи, та на нивниот промет 
со плаќа данок според тар. број 1 од Тарифата на 
сојузниот данок на промет. 

На прометот на алкохолни Пијачки што се на-
бавуваат за производство на прехранбени произво-
ди (јадења, слаткарски производи, чоколада, бон-
бони и сл.), се плаќа сојузен данок на промет (член 
8 став 1 точка 1 од Законот за Тарифата на сојуз-
ниот данок на промет). 

Член 32 
Како книги, во смисла на членот 8 точка 2 од 

Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет, 
се подразбираат книгите од областа на белетрис-
тиката и научни, школски, стручни и други слични 
книги. Меѓутоа, во книги не спаѓаат: календари, 
телефонски именици, редови на возењето, разни 
проспекти, каталози — освен изречно ослободени-
те, ценовници, гарантни листови и други слични 
производи, па и кога се изработени во форма на 
книга, ако со закон не е определено поинаку. 

На прометот на обрасци, чековни книшки, штед-
ни книшки, пасоши, влезни билети, патнички билети 
и сл. се плаќа данок од страна на производителот — 
печатницата, кога од оваа такви производи им се 
продаваат непосредно на работни организации и 
органи, кои понатаму не ги продаваат тие произ-
води. 

Како вредносници од членот 8 точка 3 на За-
конот за Тарифата на сојузниот данок на промет 
се подразбираат и обврзници на заеми, благајнички 
записи, пликови и поштенски картички, со втисна-
та (напечатена) поштенска марка 

Член 33 
Според одредбата од членот 8 точка 5 на За-

конот за Тарифата на сојузниот данок на промет 
можат на Југословенската народна армија, како и 
на милицијата, да им се продаваат средства за на-
оружување и воена опрема што се ослободени од 
плаќање данок на промет, врз основа на потврда 
од воена пошта, друга воена установа . или над-
лежниот орган на управата дека набавката се вр-
ши за наведените цели. Оваа потврда ќе служи 
како оправдувачка исправа за продажбата на сто-
ки без плаќање данок. На фактурата треба да се 
стави клаузула дека стоките се продадени без пла-
ќање данок, врз основа на членот 8 точка 5 од тој 
закон. 

Член 34 
Врз основа на одредбите од членот 8 точка 11 

на Законот за Тарифата на сојузниот данок на 
промет, странски дипломатски и конзуларни прет-
ставници и странскиот дипломатски и конзуларен 
персонал можат да набавуваат стоки без плаќање 
данок на промет, ако набавките ги вршат од про-
изводителски организации и складови на трговски 
организации на големо, на начинот предвиден за 
вршење промет на големо. Вакви набавки можат да 
се вршат врз основа на порачка заверена од стра-
на на надлежната служба на Државниот секрета-
ријат за надворешни работи. 

Член 35 
Како ортопедски справи и помагала што се ос-

лободени од плаќање данок на промет според чле-
нот 8 точка 13 од Законот за Тарифата на сојуз-
ниот данок на промет, се подразбират: ортопедски 
обувки што се изработуваат по мера во ортопедски 
претпријатија и работилници; протези за горни и 
долни екстремитети; апарати за регулирање на 
'рбетниот столб; апарати за подобрување на слу-
хот; корзети, мидери и појаси што се издаваат на 
рецепт; патерици и стапови; кожени нараквици, 
механички ортопед ски. помагала; инвалидски ко-
лички; очила за к о р е к ц и ј а на видот што се изда-
ваат на рецепт; очни и забни протези. 

Член 36 
Како репродукциони материјали што произво-

дителските организации под условите од чл. 9 и 
10 на Законот за Тарифата на сојузниот данок на 
промет можат да ги набавуваат без плаќање данок 
на промет, се подразбираат: 

1) материјалите (суровини, полупроизводи, де-
лови и други помошни материјали) што во проце-
сот на производството по пат на преработка, дора-
ботка, обработка, вградување, нанесување или на 
друг начин дефинитивно се трошат и влегуваат во 
супстанција на финален производ; 

.2) материјалите што во процесот на производ-
ството се трошат при изработката на производот, 
а не влегуваат во супстанција на финален произ-
вод, на пример: материјали за мазнење и полира-
ње, киселини и бази и други материјали за раство-

рување, нагризување, одмастување и сл.; леарски 
песок и други слични материјали, освен течните 
горива и мазива; 

3) материјалите за Изградба, одржување и поп-
равка на градежни објекти, како: цемент, бетонски 
челик, вар, ќерамида, тула, дрвена граѓа, камен, 
бои, цевки и сл., освен производите што се прик-
лучуваат на инсталациона мрежа а на кои се пла-
ќа данок според членот 9 став 5 од Законот Ја 
Тарифата на сојузниот данок на промет и членот 
43 став 1 на овој правилник. 

Член 37 
Ако во текот на годината му се вршат сукце-

сивни испораки на репродукциони материјали на 
еден купувач по еден ̂ договор, доволно е купува-
чот да даде писмена изјава од членот 10 на Зако-
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нот за Тарифата на сојузниот данок на промет во 
првата порачка, а при подоцнежните испораки про-
давачот ќе и прилага на фактурата препис од таа 
изјава. 

Деловните здруженија на производителските 
организации што вршат набавка на репродукциони 
материјали за сметка на своите членови, можат 
врз основа на писмени изјави од своите членови 
да дадат своја писмена изјава во смисла на членот 
10 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на 
промет — дека репродукциониот материјал се на-
бавува исклучиво за потребите на производството 
на нивните членови. 

Член 30 
Полиетиленските платна за земјоделството и 

средствата за сушење тутун што заради правилно 
сушење на тутунот им се даваат на индивидуални 
производители што произведуваат тутун во коопе-
рација со задружни или други работни организа-
ции, се сметаат како репродукционен материјал кој 
не подлежи на плаќање сојузен данок на промет. 

Како репродукционен материјал во рударство-
то се подразбира материјалот што се троши во 
рудникот во процесот на производството, како: 
јамско дрво, експлозив, штапини, запалки и слично. 

Репродукциониот материјал за изградба на 
бродови е изземен од плаќање данок на промет, 
без оглед на тоа дали бродовите се изградуваат за 
југословенски или за странски купувачи. 

Етикети, налепница вињети, упатства за упот-
реба на производи и слични производи што се ле-
пат или се прицврстуваат на финален производ 
односно се ставаат во амбалажа се изземени, како 
составен дел од амбалажата, од плаќање сојузен 
данок на промет кога ги набавуваат производител-
ски и трговски организации. 

Член 30 
Потрошните материјали за редовно одржување 

и чистење опрема, како: сапун, детерџенти, крпи, 
волна за чистење (пуцвол), метли, четки и слично, 
не се сметаат како репродукционен материјал, па 
според тоа подлежаат на плаќање данок на про-
мет. 

Не се сметаат како репродукционен материјал 
ниту канцелариските материјали и други канце-
лариски потреби, како: хартија за пишување, цр-
тање, копирање и други хартии; моливи; перца; 
мастила; гуми; линијки; шестари; лепила; спојници; 
разни обрасци; печати итн. 

Член 40 
Ако производителските организации наведени 

во членот 9 од Законот за Тарифата на сојузниот 
данок на промет му продаваат на друг репродук-
ционен материјал набавен без плаќање данок на про-
мет или таков материјал користат делумно за други 
цели а не За оние за кои важи ослободувањето, тие 
се должни при продажбата на тој материјал од-
носно при земање за да го потрошат за други не-
наменски цели — да пресметаат данок на промет 
по стопата определена со тарифата, и доказот за 
пресметаниот и платен данок да го приложат кон 
евиденцијата за употребата на тој материјал. До-
казот за пресметаниот и уплатен данок ги отстра-
нува во тие случаи казнените санкции предвидени 
во членот 10 став 3 на тој закон. Во случај на про-
дажба на тој материјал данок се плаќа во рок од 
5 дена по истекот на Десет дневниот период во 
кој е извршена наплатата, а во случај на употреба 
во истото претпријатие — во рок од 20 дена по 
истекот на месецот. 

Ако репродукционен материјал купува дру-
j a производителска организација, тој материјал 
може да h се продаде без плаќање данок на про-
мет под условите пропишани во чл. 9 и 10 од Зако-
нот за Тарифата на сојузниот данок на промет, 

Член 41 
Репродукционен материјал, под условите од чл. 

9 и 10 на Законот за Тарифата на сојузниот данок 

на промет, можат да набавуваат без плаќање да-
док на промет и работните организации и општес-
твените правни лица што во свој состав имаат произ-
водствен погон или производствена работна единица 
предвидена со статутот или со друг општ акт, ако 
,во книговодството се обезбедени податоци за на-
бавката, движењето и потрошокот на тој матери-
јал и на готовите производи. Работните организа-
ции се должни во изјавата што ја даваат во смис-
ла на членот 10 од тој закон, да назначат дека 
набавката на репродукциониот материјал се врши 
за таков погон односно работна единица. 

Член 42 
Како градежни објекти во смисла на членот 

9 став 5 од Законот за Тарифата на сојузниот да-
нот на промет се сметаат и монтажни згради, хако 
и киосци, продавници, гаражи, станични објекти 
на градскиот сообраќај, јавни телефонски говор-
ници и слични објекти, кои со цврст материјал се 
врзани за земјиштето на локација определена од 
страна на надлежниот орган. 

Репродукциониот материјал што стопанските 
организации на градежништвото и градежното за-
наетчиство го набавуваат без плаќање данок на 
промет, во смисла на чл. 9 и 10 од Законот за Та-
рифата на сојузниот данок на промет, може од 
страна на овие организации да се употреби за сите 
работи на изградба, реконструкција и адаптација, 
како и за инвестиционо и редовно одржување на 
градежните објекти — без оглед кој е инвеститор. 

Занаетчиските и комуналните организации што 
покрај градежната вршат и други дејности, можат 
да го користат правото да набавуваат градежен 
материјал без плаќање данок на промет само ако 
имаат погон или работна единица од членот 41 на 
овој правилник за вршење градежна дејност или 
дејност на некои од градежните занаети. Меѓутоа, 
комуналните организации ако веќе се регистрира-
ни за вршење градежни работи на нискоградба 
(изградба и одржување на улици или водоводна, 
канализациона или гасна мрежа и сл.), а кои пок-
рај тие дејности вршат и други производни или 
услужни дејности (на пример: одржување парко-
ви, изнесување ѓубре, чистење облекла, перење 
долни облеки и сл.), мораат за вршење на тие про-
изводни дејности да формираат посебни производ-
ствени погони или производствени работни единици, 
во смисла на членот 9 од Законот за Тарифата на 
сојузниот данок на промет. За услужните дејности 
тие организации можат да користат само материјал 
на чиј промет е платен данок. 

Член 43 
Покрај производите од членот 9 став 3 на 

Законот за Тарифата на сојузниот данок на про-
мет што не се сметаат како репродукционен мате-
ријал кога се вклучуваат на вградена инсталаци-
они мрежа, за репродукционен материјал не се сме-
таат ниту следните финални произведи: куќни те-
лефонски централи и апарати; струјомери; водо-
мери; електрични часовници; прекинувачи и при-
клучни кутии; осигурувачи и други производи што 
се вградуваат на разводни табли; грејачи од сите 
видови; ладилници; вентилатори и други справи 
за греење и ладење; апарати за пералници и су-
шилници и сл. Овие производи не се сметаат ниту 
за опрема според одредбите од членот 11 став 2.на 
Законот за Тарифата на сојузниот данок на про-
мет. 

По исклучок, ако се во прашање производи 
што под ист назив (ладилници, бојлери, вентила-
тори, расклопил и разводни електрични уреди) но 
со посебни карактеристики се вградуваат во про-
изводни постројки, таквите производи се сметаат 
за опрема односно за делови на опрема во смисла 
на членот 11 став 1 од споменатиот закон. 

Котли за централно греење со вградени апа-
рати во котларници не се сметаат за печки од 
членот 9 став 5 на споменатиот закон и можат да 
се набават без плаќање данок на промет. 
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Производи што се вклучуваат на инсталациона 
мрежа можат да се набават само со плаќање да-
нок на промет. Данокот се" пресметува и се плаќа 
од страна на продавачот на тие производи, без ог-
лед кој се појавува како купувач — изведувачот 
на работите или инвеститорот. 

Ако при изградба на градежни објекти или до-
полнително ее врши внатрешно уредување на про-
стории (ентериери), данокот се плаќа на сите про-
изводи подложни на плаќање данок што ќе се у-
потребат за внатрешно уредување, освен на оние 
што се' составен дел на зграда (под, ѕидови, граде-
жна столарија). Данокот се пресметува и се плаќа 
при набавката на тие производи Односно кога тие 
ќе му бидат фактурирани на инвеститорот ако ги 
изработува изведувач на работите. 

Како составен дел на зграда се сметаат и пла-
нери вградени во ѕидови. 

Како репродукционен материјал во градежниш-
твото, од членот 9 на Законот за Тарифата на со-
јузниот данок на промет, се сметаат како составен 
дел на градежна столарија и следните производи: 
дрвени, алуминиумски и Пластични ролетни од типот 
„еелингер"; челични и детектив-ролетки; пердета 
и тенди; талони метални „перзијанери"; шалови 
— капаци од дрво (грили); засекувани од платно, 
со механизам за намотување и одмотување; „вене-
дик анер" -ролетни, платнени ролетни-класични; 
платнени завеси заштитни од роло-градл на поте-
гање лево и десно и слично. 

Член 44 
Ако изградбата, одржувањето и поправките на 

инвестициони објекти во сопствена режија се вр-
шат преку градежен погон или градежна работна 
единица под условите од членот 9 став 3 на Зако-
нот за Тарифата на сојузниот данок на промет и 
членот 44а од Основниот закон за изградбата на 
инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65 и 
52/66), градежен материјал може да се набавува 
без плаќање данок на промет. 

Член 45 
Претпријатијата луки и претпријатијата прис-

таништа можат да набавуваат градежен материјал 
за одржување на докови и други лучки, приста-
нишни и аеродромски градежни објекти, под про-
пишаните услови, без плаќање сојузен данок на 
промет, само ако основале градежен погон или ра-
ботна единица во смисла на чл. 41 и 44 од овој пра-
вилник. 

Член 46 
Ослободување од плаќање данок на промет на 

репродукционен материјал можат да користат са-
мо производителските организации односно произ-
водствените погони или производствените работни 
единици наведени во членот 9 од Законот за Тари-
фата на сојузниот данок на промет, и тоа за вр-
шење производна дејност. Во тој случај данокот 
се пресметува и се плаќа на готовите производи по 
стопите предвидени со Тарифата на сојузнио.т да-
нок на промет кога тие производи ќе се пуштат во 
промет. 

АКО производителските организации покрај 
производството се занимаваат и со услужна деј-
ност, тие се должни за услужната дејност, ако не-
маат посебен погон односно работна единица, да 
обезбедат во книговодството податоци за набавка-
та и потрошувачката на материјалче подложни на 
плаќање данок на промет. 

Овие организации се должни на материјалот 
набавен без плаќање данок на промет во смисла 
на чл. 9 и 10 од Законот за Тарифата на сојузниот 
данок на промет, да пресметат и уплатат данок 
според одредбите од членот 40 од овој правилник 
ако тој материјал го употребат за услуги. Вреднос-
та на употребениот материјал и износот на прес-
метаниот данок на промет се искажуваат во фак-
турата. 

Член 47 
За вршење услужни дејности може да се на-

бавува односно да се употребува материјал само 
со платен данок на промет. Во тој случај не се 
пресметува и не се плаќа данок на промет на го-
товите производи изработени од тој материјал. 

Како услужна дејност кај занаетчиски орга-
низации се сметаат поправката и одржувањето на 
производи, изработката на облеки и обувки по ме-
ра на граѓани и врешење лични услуги. По ,исклу-
чок, за организациите на градежното занаетчиство 
важат одредбите од членот 42, а за ремонтните 
претпријатија и сервиси — од членот 56 на овој 
правилник. / 

Како услужна дејност кај самостојни занаетчии 
се сметаат поправката и одржувањето на произво-
ди, вршењето на лични услуги и изработката на 
производи по порачка и мера на граѓани, без ог-
лед дали тие производи се изработуваат од соп-
ствен материјал или од материјал донесен од по-
рачувачот. 

Член 48 
Производителските организации од областа на 

индустријата и занаетчиството што изработуваат 
финални производи од материјал на кој е платен 
данок на промет, а кој материјал во целина или 
делумно го дал порачувачот, пресметуваат соју-
зен данок на промет врз даночната основица утвр-
дена според членот 30 од Основниот закон за да-
нокот на промет, која во себе ја содржи и вреднос-
та на материјалот даден од порачувачот, по одби-
вање на платениот данок на промет нр материја-
лот искажан во фактурата на добавувачот. Препис 
од оваа фактура, заверен од производителот и по-
рачувачот, се прилага како документација за из-
вршеното пресметување на данокот на промет. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, ако ин-
дустриските организации имаат регистрирани по-
себни погони или работни единици за вршење за-
наетчиски услуги, со издвоени книговодствени е-
виденции за таквата дејност, на тие погони однос-
но работни единици во поглед на данокот на про-
мет ќе се применуваат прописите што важат за 
занаетчиските организации што вршат услужни 
дејности. 

Член 49 
Ако е договорен кооперативен однос помеѓу 

производителска организација и самостоен зана-
етчија, при кој производителската организација 
дава репродукционен материјал за изработка на о-
пределена количина полупроизводи или готови 
производи, што самостојниот занаетчија е должен 
да ii ги испорача на производителската организа-
ција, таквата дејност на самостојниот занаетчија се 
смета како услуга, па не постои обврска за плаќа-
ње данок при испорачување репродукционен ма-
теријал на преработувачот ниту при испорачување 
изработени производи на порачувачот. 

Член 50 
Самостоен занаетчија не плаќа данок кога по-

лупроизводи и недовршени производи му продава 
на друг самостоен занаетчија или на производи-
телска организација на натамошна обработка или 
доработка во финални производи. Данокот на про-
мет го пресметува и го плаќа продавачот на фи-
налниот производ кога тој производ ќе го пушти 
во промет. 

Член 51 
Изработката на производи што ја вршат гра-

ѓани од сопствен материјал за сопствена употреба, 
не се смета како промет на стоки на мало во смис-
ла на членот 2 од Законот за Тарифата на сојузни-
от данок на промет. 

Член 52 
Организациите за вршење деловни услуги кои, 

покрај работите на економска пропаганда и пуб-
лицитет, даваат идејни решенија и изработуваат и 
монтираат разни производи за внатрешни и над-
ворешни декорации (ентериери), павилјони, ш и н -
дови, реклами, каталози, календари и др., а кои 



Страна 326 - Број 13 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 22 март 1907 

со своите комитенти за договараат „целокупната 
работа", било тие производи да ги изработуваат во 
свои погони или во кооперација со други произ-
водители, во поглед на данокот на промет се тре-
тираат како производителски организации. Според 
тоа, овие организации можат да набавуваат реп-
родукционен материјал за изработка на свои про-
изводи без плаќање данок на промет, под условите 
од чл. 9 и 10 на Законот за Тарифата на сојузниот 
данок на промет. За производите на чиј промет е 
предвидено плаќање данок овие организации ќе 
пресметат и ќе платат данок на полната фак-
турна цена на тие производи. Кога на овие органи-
зации им се испорачуваат производи од страна на 
кооперантот, не се пресметува и не се плаќа данок. 
Ако овие организации вршат само услуги (испиту-
вање на пазарот, планирање на пропаганда и рек-
лама, изработка на идејни скици), таквите работи 
не подлежат на плаќање сојузен данок на промет. 

Член 53 
Претпријатијата За народна ракотворба и други 

работни организации, согласно со одредбата од чле-
нот 9 став 3 на Законот за Тарифата на сојузниог 
данок на промет, можат без плаќање данок на про-
мет да набавуваат репродукционен материјал за из-
работка на производи на народна ракотворба само 
еко имаат производствен погон или работна едини-
ца во смисла Hid наведената одредба, под услов да 
се обезбедат во книговодството податоци за набав-
ката и потрошувачката на репродукциони материја-
ли и готови производи. Овој материјал може да се 
набавува без плаќање данок на промет и кога 
производствениот погон го дава на изработка по 
пат на работа на „сиц", под услов тој погон да обез-
беди точна евиденција за количините на дадениот 
материјал за работа на „сиц" и за количините не 
добиените готови производи. 

Член 54 
Претпријатијата и дуќаните за вршење фото-

графски услуги (разв!ивање на филмови, изработка 
на фотографии и др.) што опаѓаат во дејноста ус-
лужно занаетчиство, можат да набавуваат матери-
јал за вршење на својата дејност само со плаќање 
сојузен данок на промет. На надоместокот за услуги 
тие претпр-ијатија и дуќани не плаќаат сојузен да-
нок на промет. 

Член 55 
Производителските организации и трговските 

организации што вршат промет на начинот предви-
ден за вршење промет на големо, можат без плаќа-
ње данок на промет да им продаваат опрема на 
производствените и други организации од членот И 
став 1 на Законот за Тарифата на сојузниот данок 
на промет под следните услови: 

1) од купувачот како корисник на опремата да 
добијат порачка со писмена изјава дека купената 
опрема ќе му служи како основно средство во вр-
шењето на дејноста; 

2) продавачот на фактурата за продажба не оп-
ремата да потврди: дека данок на промет не е за-
сметан врз основа на изјавата на купувачот бр. 

- од - дека оваа опре-
ма ќе му служи како основно средство. 

Член 56 
Ослободувањето од плаќање данок на опрема 

предвидено во членот 11 на Законот за Тарифата 
на сојузниот данок на промет се однесува на сите 
делови на опрема што се трошат во текот на упот-
ребата и се заменуваат (резервни делови). Тие де-
лови на опрема производителските и други работни 
организации можат да ги набавуваат без плаќање 
данок на промет непосредно од производителот, у-
возкикот или трговската организација на големо, 
под условите пропишани во членот 10 на тој за-
кон. 

Ремонтните претпријатија и сервиси со средства 
во општествена сопственост, што се занимаваат со 
поправка и одржување на опрема, се сметаат како 
работни организации што им продаваат (вгрздуврат) 
резервни дедлови непосредно на потрошувачите -

корисници, во смисла на членот 12 од Основниот за-
кон за данокот на промет и членот 2 од Законот за 
Тарифата на сојузниот данок на промет. Според 
тоа, овие организации можат да набавуваат резер-
вни делови од производителите, увозниците или тр-
говските организации на големо, без плаќање данок 
на промет. Ако овие делови се заменуваат на про-
изводи што се сметаат како опрема На производ-
ствени или други работни организации, при факту-
рираната на вградените делови нема да ее прес-
мета данок на промет, а во фактурата ќе се џазначи 
дена не е платен данок, во смисла на членот 11 од 
Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет. 

Ако резервните делови се вградуваат во произ-
води што не се сметаат како опрема според членот 
11 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на 
промет, данокот при фахтурирањето ќе се пресме-
та на продавната (фактурираната) цена на вграде-
ниот резервен дел 

Ремонтните претпријатија и сервиси со средства 
во општествена сопственост, што се занимаваат со 
поправка и одржување на производи што не се сме-
таат за опрема, и што резервните делови за тие 
производи им ги продаваат (вградуваат) непосред-
но на потрошувачите — корисници, можат овие де-
лови да ги набавуваат од производителот, увозни-
кот или трговската организација на големо без 
плаќање данок на промет, со тоа што се должни 
според одредбите наведени во ставот 2 од овој член 
да пресметат данок на промет врз продавната це-
на на вградените делови. Ако деловите се вграду-
ваат во производи чии сопственици се граѓани, пок-
рај сојузниот на тие делови се пресметува и се 
плаќа и општински и републички данок на промет 
на стоки на мало (член 23 точка 13 од Основниот 
закон за данокот на промет). Во производитеv на 
чии резервни делови се плаќа данок на промет при 
замената, спаѓаат производите наведени во тар. бр. 
1 и 6 од Тарифата на сојузниот данок на промет 
(патнички автомобили, моторцикли, скутери, мопе-
ди, велосипеди, трицикли и други машини и апа-
рати на чиј пролет Се пзѓаќа" данок според тар. број 
1 од Тарифата на сојузниот данок на промет). 

На деловите што во гарантниот рок се замену-
ваат без надоместок, не се плаќа данок на промет, 
под услов потрошокот на тие делови да се евиден-
тира посебно. 

Член 57 
Како опрема во рударството се сметаат и јам-

ската граѓа, оплати, подгради, челични лакови, ши-
ни, градежни'објекти (пруги и сл.), транспортери и 
друга опрема, освен опремата од членот И став 2 
на Законот за Тарифата на сојузниот данок на 
промет. 

Материјалот и деловите за одржување на оп-
ремата од членот 11 став 1 на тој закон се изземени 
од плаќање данок. Во овој материјал спаѓаат и е-
лбиротехничките материјали што сочинуваат сос-
тавни делови на електрични уреди за опрема (каб-
ли, спроводници, жици за навиткувања, разводни 
уреди со сите вградени апарати и сл.). 

Опремата на бродови, ако не е во прашање оп-
рема од членот 11 став 2 од Законот за Тарифата 
на сојузниот данок на промет, не подлежи на пла-
ќање данок, под условите од чл. 10 и 11 на тој за-
кон. Под истите услови не се плаќа данок ниту 
на мебелот за бродски кабини (патнички и за по-
садата) наведен во Наредбата за определување што 
се смета како мебел во угостителството чии набав-
ки се ослободени од плаќање сојузен данок на про-
мет („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/66). Меѓутоа, 
целокупната опрема на бродови и сиот инвентар 
ако служат за опремана бродови што се извезу-
ваат, не подлежат на плаќање данок, бидејќи со 
членот 16 точка 2 од Основниот закон за данокот 
на промет производите наменети за извоз се иззе-
мени од плаќање данок. Во тој случај при набав-
ката на оваа опрема купувачот дава изјава дека 
е таа наменета за извоз, а потрошокот на оваа оп-
рема го правда тој со исправите за извоз. 
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Боите за заштита и одржување на бродови и 
опрема од членот И став 1 на Законот за Тарифа-
та на сојузниот данок на промет можат, под усло-
вите од чл. 10 и 11 на тој закон, да се набавуваат 
без плаќање сојузен данок на промет. 

Рекламните панои, светлечките реклами, прив-
ремените штандови на саеми и слично, не спаѓаат 
во производи од членот 11 став 1 на Законот за 
Тарифата на сојузниот данок на промет, на чиј 
промет не се плаќа сојузен данок на промет. 

Член 58 
Како средства за лична заштита при работата 

и како лична заштитна опрема што се ослободени 
од плаќање данок според членот 11 став 3 на Законот 
за Тарифата на сојузниот данок на промет, се подраз-
бираат средствата што имаат за цел да го штитат 
животот и здравјето на работниците при работата 
односно да го' спречат оштетувањето на нивниот 
организам од штетни влијанија од хемиско, меха-
ничко, топлинско, биолошко или друго потекло, во 
смисла на чл. 35 до 40 од Основниот закон за заш-
титата при работата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65). Во такви средства спаѓаат следните произво-
ди утврдени со стандарди како средства и опрема 
за лична заштита при работата: нараквици од аз-
бест, азбестни потколеници, азбестен скутник, фил-
цани потколеници за топилничари, заштитна об-
лека за работници на машини, заштитна облека за 
рударски или слични подземни работи на сите ра-
ботилница, апарати со кислород и компримиран 
воздух, заштитен ремен, прибор за противпожарен 
заштитен ремен, гумени нараквици за електричари, 
заштитен шлем, заштитен шлем за возачи на мо-
торни возила и за падобранци, кожени заштитни 
нараквици со челични заковки или плочки, нарак-
вици за заварувачи, кожен заштитен скутник за 
заварувачи и пепел ари, кожен заштитен скутник 
со заковки или плочки, кожен скутник за стана-
ри, кожени потколеници, заштитни нараквици од 
природна или синтетичка гума, респиратор, гасна 
маска, цевка маска, цевна маска со ќулавка или 
шлем, штитник за електрозаварувачи, штитник за 
очи и лице, штитник за очи, рударска кожа, уш-
ни чепови против бука, ушни штитници против 
бука, кожени коленици, кожен штитник за рачен 
зглоб, кожен штитник за рамо, армирана потколе-
ница, технички заштитни нараквици отпорни спре-
ма растворувачи, респиратор за заштита од ^ а г -
ресивен и неотровен прав. Покрај наведените, овде 
спаѓаат и други производи од ист карактер. 

Во заштитни средства не спаѓаат разни видови 
униформи (противпожарни, шумарски, железнички 
и сл.), како ниту обични работни облеки (мантил, 
блуза и сл.), ако тие производи не се третираат ка-
ко средства за заштита при работата на кои се од-
несува ослободувањето, или ако не се користат ха-
ко заштитни средства. 

Член 59 
Како медицински уреди и инструменти, што се 

ослободени од плаќање данок според членот 11 
став 3 од Законот за Тарифата на сојузниот данок 
на промет, се подразбираат: медицински уреди за 
операциони сали и за забни амбуланти; рендген-
-уреди и други медицински и електро-медицински 
апарати и инструменти. 

Член 60 
Како механографски машини од средна и ви-

сока механизација, што со одредбата од членот 11 
на Законот за Тарифата на сојузниот данок за 
промет се исклучени од плаќање данок, се подраз-
бираат: електромеханички пишувачки машини и 
електрнски пишувачки машини со уред за дупче-
ња лента или картичка или со примена на магнетна 
лента; сите видови роботи-пишувачи; телепринтери 
со дупчач на лента за електронска обработка на 
податоци; адресирачи на плочки, со електромеха-
Ничко односно електронско програмирање на се-
лекциите; сите офбетни умножувачи; канцеларис-
ки умножувачи за висок печат; хектографски ум-
ножувачи на редови (за лансирање на производ-

ствена документација и сл.); електронски пржалки 
на опиени матрици; ксерографски пресликувачи; 
микрофилмска техника (микроснимачи, проектори, 
чистачи и сл.); благајнички собирачи (регистар-
-хаси), со уред за дупчење лента; регистратори на 
податоци на дупчења лента или картичка; собира-
чи и множачи механички или електромеханички, 
со уред за дупчење лента или картичка; електрон-
ски множачи од сите видови; книжалки и факту-
р и р а од сите видови; статистички многуколонсхи 
собирач (logabox); машини од системот на дупчени 
картички со периферни машини и направи; елек-
тронски уреди за обработка на податоци со пери-
ферни машини и направи (дигитални, аналогни и 
хибридни); електронски бројачи на банкноти и 
вредносници. 

Член 61 
Како угостителство од точката 4 на забелешката 

кон тар. број 3 од Тарифата на сојузниот данок на 
промет, кое е обврзник на данок на промет на алко-
холни пијачки, се подразбираат работните органи-
зации, угостителските деловни единици, издвоените 
деловни места и други организациони единици и др. 
од Основниот закон за угостителската дејност („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 8/65). 

Угостителските единици од ставот 1 на овој член 
и угостителските дуќани на самостојни угостители 
можат од производителите и трговските организации 
на големо да набавуваат алкохолни пијачки без пла-
ќање данок на промет, под услов во писмената по-
рачка да го назначат бројот на својата жиро-сметка 
и да изјават дека од таа сметка ќе ја платат наба-
вената алкохолна пијачка. 

Продажбата на алкохолни пијачки, освен при-
родното вино и ракија, на бродови за крајбрежна и 
внатрешна пловидба или во други сообраќајни сред-
ства, подлежи на плаќање сојузен данок на промет 
во матичната лука на бродот односно во домицил-
ната станица или местото на регистрацијата на соо-
браќајното средство. 

Член 62 
Како денатуриран алкохол за гориво, на чиј 

промет се плаќа данок според точката 3 од тар. број 
4 на Тарифата на сојузниот данок на промет се под-
разбира алкохол кој пред пуштањето во промет е 
денатуриран со средство што се состои од суров 
метил-алкохол (метанол) и дрвно масло во волу-
менот сразмера 8:0,5 (на 8 литра метил-алкохол се 
додава 0,5 литра дрвно масло). Метил-алкохолот и 
дрвното масло мораат претходно да се измешаат и 
оваа мешавина во количина од 4 kg се додава на 
секои 100 hi0 алкохол кој се денатурура. За дена-
турирањето и продажбата на алкохол за гориво се 
води посебна евиденција од страна на производи-
телот. 

Како производители на алкохолни пијачки што 
алкохолот за производство на алкохолни пијачки 
можат да го набавуваат со плаќање данок по сто-
ката од точката 2 на тар. број 4 од Тарифата на 
сојузниот данок на промет, се подразбираат само 
производителите на јаки алкохолни пијачки и спе-
цијални вина (ликерски, ароматизирани и сл.) што 
се регистрирани за вршење на таа дејност. Прода-
вачите од точката 2 на забелешката кон тар. број 4 
од Тарифата на сојузниот данок на пролет се дол-
жни во фактурата да назначат, врз основа на изја-
ва од купувачот, за кои цели е продаден алкохолот. 

Член 63 
Како природна ракија на чиј промет не се плаќа 

данок според тар. број 3 од Тарифата на сојузниот 
данок на промет се смета дестилат кој не содржи 
поведе од 55 vol.% алкохол и'кој ги исполнува усло-
вите за природна ракија предвидени со прописите 
за квалитетот на алкохолните пијачки. Ракиите што 
не ги исполнуваат овие услови а не содржал повеќе 
од 55 vol.% алкохол се сметаат за вештачки ракии, 
на чиј промет се плаќа данок според тар. број 3 од 
Тарифата на сојузниот данок на промет. Дестилати 
што содржат повеќе од 55 voiL.% алкохол подлежат 
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на плаќање данок според тар. број 4 од Тарифата 
на сојузниот данок на промет. 

Дестилат на вино (вињак) произведен со јачина 
над 55 vol.0/o а кој како полупроизвод им се продава 
на производители на вињак за доработка и одлежу-
вање, може да се продаде без плаќање данок според 
тар. број 4 од Тарифата на сојузниот данок на про-
мет врз основа на потврда од купувачот дека се 
набавува за одложување и доработка. Производите-
лите на вињак се должни да водат посебна еви-
денција за набавката и потрошокот на дестилат на 
вино со јачина над 55 vol.0/o и за добиените коли-
чини на природен вињак за продажба. Продажбата 
може да се врши под условите од точката 2 на за-
белешката кон тар. број 3 од Тариффата на сојуа-
ниот данок на промет. Употребата на дестилат на 
вино за други цели а не за производство на вињак, 
без пресметување и уплатување данок според тар. 
број 4 од Тарифата на сојузниот данок на промет 
се казнува според членот 66 точка 1 од Основниот 
закон за данокот на промет. 

Специјалните вина што според Основниот закон 
за виното („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/65) и 
другите прописи за производството, квалитетот и 
прометот на алкохолни пијачки не се сметаат како 
природно вино, подлежат на плаќање сојузен данок 
на промет според тар. број 4 од Тарифата на сојуз-
ниот данок на промет. 

Член 64 
Теренските автомобили кои според одредбите од 

точката 1 став 2 на забелешшката кон тар. број 6 
од Тарифата на сојузниот данок на промет, спаѓаат 
во тар. број 1 од таа тарифа, не се сметаат како 
патнички автомобили во смисла на тие одредби, та 
за нив не важи ограничувањето од членот 11 став 
2 на Законот за Тарифата на сојузниот данок на 
промет што се применува на патничките автомо-
били. 

Со примена на одредбата од точката 2 на забе-
лешката кон. тар. број 6 од Тарифата на сојуз-
ниот данок на промет се постига ублажување на 
дејството на прогресивните стопи кај граничните да^ 
ночни основици, така што разликата во данокот 
по пониска и повисока даночна стопа не може да 
биде поголема од разликата помеѓу најголемата 
даночна основица за која важи непосредно пониска 
даночна стопа и фактичната даночна основица. На 
пример: ако фактичната даночна основица изнесува 
30.500 динари, данокот по стопа од 20% која важи 
за таа основица би изнесувал 610 динари. Тоа зна-
чи дека поради разликата во основицата од 500 ди-
нари би се платило повеќе данок за 2.500 динари. 
Со примена на наведената одредба ќе се пресмета 
данок 3.600 динари, колку што тој изнесува по не-
посредно пониска стопа од 12% на основица од 
30.000 динари, и на тој износ ќе му се додаде раз-
ликата поме,ѓу доначните основици — од 500 динари, 
што вкупно изнесува 4.100 динари. На ист начин 
треба да се постапи во сите случаи кога фактич-
ната даночна основица изнесува од 30.000 до 33.000 
динари. Ова затоа што кај основицата од 33.000 ди-
нари се изедначува износот на данокот со примена 
на наведената одредба и износот на данокот по по-
висока стопа, та на фактичните даночни основици 
над 33.000 динари (до 50.000 динари) треба да се 
применува стопа од 20%. 

На ист начин треба да се постапи и кај при-
мената на стопа од 30% на даночна основица над 
50.000 динари, со тоа што кај даночна основица над 
50.000 до 57.140 динари треба да се пресмета данок 
од 10 ООО динари (колку што тој изнесува но стопа 
од 20% на 50.000 динари) наголемен за разликата 
во фактичната даночна основица помеѓу 50.000 и 
57.140 динари. На даночна основица над 57.140 ди-
нари треба да се пресмета данок по стопа од 30%. 

Член 65 
Во смисла на одредбите од тар. број 7 на Тари-

фата на сојузниот данок на промет се смета дека 
производ е изработен делумно од благородни метали 
ако содржи повеќе од 2% од "те метали. 

Член 66 
За даночни обврзници на данок на промет на 

лекови се сметаат и аптеките ако се занимаваат со 
производство на лекови од точката 2 на забелеш-
ката кон тар. број 8 од Тарифата на сојузниот да-
нок на промет. Репродукционен материјал без пла-
ќање данок на промет за ова производство аптеките 
можат да набавуват ако ги исполнуваат условите од 
членот 9 став 3 на Законот за Тарифата на сојузниот 
данок на промет: 

Медицински бензин, алкохол и други лековити 
супстанции што во аптеките се употребуваат за из-
работка на лекови по рецептура, се сметаат како 
производи од точката 3 на забелешката кон тар. 
број 8 од Тарифата на сојузниот данок на про-мет 
и подлежат на плаќање само на сојузен данок на 
пролет по пропишаната стопа, ако се набавуваат псд 
условите од членот 23 точка 13 на Основниот закгн 
за данокот на промет. За потрошокот на овие про-
изводи за наведените цели мора да се води еви-
денција. 

Ако производите од ставот 2 на овој член им се 
пр-одаваат на мало во непроменета состојба непосред-
но на потрошувачите тие производи подлежат га 
плаќање и на општински и републички данок на 
промет на стоки на мало. 

Член 67 
Данок по тар.,број 15 од Тарифата на сојузниот 

данок на промет се плаќа на градежниот материјал 
што изречно е споменат во ТОЈ тарифен број. На 
другите производи што опаѓаат во групата гра-
дежен материјал данокот се плаќа по тар. број 1 
од Тарифата на сојузниот данок на промет. Од 1 
јануари 1967 година данок по тар. број 1 од оваа 
тарифа се плаќа и на ту,ла и ќерамида. 

Производителските организации што рамко стак-
ло, режана граѓа и други производи од тар. број 
15 на Тарифата употребуваат за производство на 
финални производи (огледала, рамки за слики, ме-
бел и др.), можат тие производи за овие цели да 
ги набавуваат без плаќање данок на промет, на 
начинот и под условите ш т со пропишани во чл. 9 
и 10 од Законот за Тарифата на сојузниот данок 
на промет. 

Член 68 
Како надаорешнотрговски работи во смисла на 

тар. број 17 од Тарифата на сојузниот данок на про-
мет се сметаат оние работи што ги вршат надво-
решнотрговски организации и трговски организации, 
а кои според прописите за надворешнотрговските 
организации и надворешнотрговското работење се 
сметаат иако надворешнотрговски работи. 

Член 69 
Во даночната основица на работите на меѓуна-

родна шпедиција и работите на услуги на договор-на 
контрола на квалитетот и квантитетот на стоките 
не влегува надоместокот за услугите извршени со 
стоки исклучиво во странство, што не се увезува-ат 
во Југославије и не се извезуваат од Југос пеевгѓ а 
(член 16 точка 7 на Основниот закон за данокот на 
промет) како и за услугите извршени со стоки ис-
клучиво во внатрешниот промет. Во даночната ос-
новица не влегуваат ниту ефективните трошоци 
што ја товарат целокупната сабота а што му се 
cb ажурирани на даночниот образник од стегаа на 
домашно или странско претпријатие (кореспондент). 

Во даночната основица кат меѓународни сообра-
ќајно-агенциски работи не влегуваат надоместоците 
за изнајмување на бродови во прекуморскиот соо-
браќај и провизијата за продажба на патнички би-
лети во меѓународниот тра-нспорт. 

Член 70 
Како услуги во прометот на стоки на големо 

што подлежат на плаќање на данокот на промет во 
смисла на тар. број 18 од Тарифата на сојузниот 
данок на промет се подразбираат само услугите што 
се вршат во прометот на ,големо, како што се: ку-
попродажба на стоки на аукциеки начин, комисионо 
работење во прометот на големо и слично. 

Прометот што земјоделските задруги или други 
производителски организации ќе го остварат со 
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продажба на основни произ-води на земјоделството и 
рибарството преземени според договор за производ-
ствена соработка (кооперација) со земјоделци во 
смисла на чл. 4, 11 и 26 од Основниот закон за зем-
јоделските задруги („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65 и 7/67), се смета како промет на производи 
од сопствено производство, на тие работни органи-
зации, та надоместоците остварени со таков промет 
не влегуваат во даночната основица според тар. 
број 18 од Тарифата на сојузниот данок на промет. 

Работните организации од ставот 2 на овој член 
пресметуваат и плаќаат данок на промет на надо-
местоци според тар. број 18 од Тарифата на сојуз-
ниот данок на промет на разликата помеѓу набав-
ната и продавиата цена што ќе ја остварат со 
продажба на други производи, освен основните про-
изводи на земјоделството и прехранбените произ-
води. 

Член 71 
Трговските организации на големо и надворе-

шнотрговските организации што вршат увоз на сто-
ки за продажба од своите складови или преку свои 
продавници, можат делот од разликата во цената 
на тие стоки кој влегува во даночната основица 
според точката 3 на тар. број 17 од Тарифата на 
сојузниот данок на промет да то утврдат на след-
ниот начин: 

1) во височина на надоместокот (провизијата, 
маржата и сл.) што им го засметуваат на своите ку-
пувачи кога таквите стоки од увоз им ги испора-
чуваат транзитно; 

2) во височина на надоместокот (провизијата, 
маржата) што за таквите стоки од увоз на нив им 
го засметуваат други увозници. 

Ако надоместокот не може да се утврди на еден 
од начините од одредбите на точ. 1 и 2 на ставот 
1 од овој член, височин-ата на надоместокот (про-
визијата, маржата) ја утврдува надлежниот орган 
на управувањето на трговската организација и и ја 
пријавува на организационата единица на Службата 
на општественото книговодство кај која има жиро-
-сметка/ Височината на овој надоместок треба да се 
движи во границите на вообичаениот надоместок од 
одредбите на точ. 1 и 2 на ставот 1 од овој член. 

Член 72 
При утврдувањето на даночните основици од 

тар. бр. 17 и 18 на Тарифа,та на сојузниот данок 
на промет, се смета: 

1) дека зависните трошоци што влегуваат во 
набавната цена на стоките ги сочинуваат: трошо-
ците за натовар и истовар на стоки и транспорт-
ните трошоци до одредишната станица на купува-
чот; осигурувањето на стоки во транспорт; Транс-
портното кало, лом и расипување; трошоците наста-
нати во процесот на преработка, доработка, регене-
рација, сортирање и слично, како и трошоците за 
складирање на стоки и други слични трошоци што 
вообичаено и непосредно ја товарат стоката; 

2) дека другите (вонредните) приходи што вле-
гуваат во даночната основица ги сочинуваат: на-
платените отпишани побарувања по основот на раз-
ликата во цената (провизии и сл.); наплатениот 
надоместок одобрен во ввд на каса-сконто, бони-
фикација и попуст при набавка нla стоки; допол-
нително утврдените редовни приходи по основот 
на разликата во цената (провизии и сл.); наплате-
ните договорни казни, пенали и затезен интерес,4 по 
одбивање на платените пенали и затезен интерес. 

Данокот според тар. бр. 17 и 18 од Тарифата 
на сојузниот данок на промет не му се пресмету-
ва на комитентот посебно, туку се засметува во 
цената. 

Член 73 
Трговските организации на големо и надво-

решнотрговските организации кои, со оглед на сво-
јата организација и начин на работењето, ја водат 
во своето книговодство на заеднички сметки прес-
метаната разлика во цената за стоките од увоз и за' 
стоките од домашно производство, и кои преку една 
сметка ја водат реализацијата на тие стоки, должни 

се, заради пресметување и плаќање данок на про-
мет, така пресметаната разлика во цената да ја 
разграничат на дел кој влегува во даночната ос-
новица според тар. број 17, на дел кој влегува во 
даночната основица според тар. број 18 на Тарифата 
на сојузниот данок на промет и на дел кој не под-
лежи на плаќање данок на надоместоци за услуги 
(продажба на големо на прехранбени производи, 
книги и други публикации, како и продажба на 
мало преку сопствена мрежа на продавници). 

Разграничувањето на пресметаната разлика во 
цената на дел кој влегува во даночната основица 
според тар. број 17 и на дел кој влегува во даноч-
ната основица според тар. број 18 на Тар-ифата на 
сојузниот данок на промет ќе се изврши во смисла 
на членот 71 став 2 од овој правилник. 

Разграничувањето на пресметаната разлика во . 
цената на дел од ставот 2 на овој член и на дел 
кој се однесува на збирот на прометот ослободен 
од плаќање данок на надоместоци за услуги и про-
метот на мало преку сопствена мрежа на продав-
ници, ќе се изврши спрема односот на збирот на 
прометот ослободен од плаќање данок на надоместо-
ци за услуги и прометот на мало преку сопствена 
мрежа на продавници спрема вкупниот промет од 
кој настанала заедничката разлика во цената. 

При разграничувањето на реализацијата на сто-
ките на дел кој се однесува на прометот на стоки од 
увоз и на дел кој се однесува на прометот на стоки 
од домашно производство, ќе се применат односите 
од структурата на набавката на стоки од секој од 
изворите на тие набавки (конто 651 и конто 652 
односно други соодветни конта — според тоа на 
кои конта се искажани податоци за набавките на 
стоките). 

Член 74 
Како работи на извоз на стоки на чија разлика 

во цената односно провизија и сл. се применува 
соодветната стопа на данокот на надоместоци за 
вршење надворешнотрговски услуги според точката 
1 односно 2 на тар. број 17 од Тарифата на сојуз-
ниот данбк на промет, се подразбираат работите за 
облагородување на странски стоки. 

Како работи од ставот 1 на овој член се подраз-
бираат и работите на меѓународно посредување и 
тоа особено: 

1) увозот на стоки заради повторен извоз во не-
променета состојба или во небитно променета сос-
тојбаг 

2) купувањето на стоки во странство, нивното 
сместување во југословенски царински складови и 
продавање во странство во непроменета состојба или 
во небитно променета состојба; 

"3) купувањето во странство на стоки што не се 
увезуваат во Југославија ниту се сместуваат во југо-
словенски царински складови, туку непосредно се 
продаваат во странство; 

4) посредувањето заради пласирање на странски 
стоки на трети пазари; 

5) увозот на странски стоки врзан за извоз на 
стоки од југословенско производство во иста коли-
чина и од ист тарифен број на царинската тарифа. 

Член 75 
Како надоместок од вршење сервисна служба И 

од давање технички и други услуги во смисла на 
членот 86 точка 3 од Законот За прометот на стоки 
и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ'Ѕ бр, 14/65 и 
28/66), на кои не се плаќа да.нок на промет (точка 3 
од забелешката кон тар. број 17 на Тарифата на 
сојузниот данок на промет), се подразбира: 

1) договорената провизија и определената маржа 
во динари за вршење работи на држење консигна-
циони лагери; -

2) договорената провизија што му се одобрува 
на застапникот како надоместок за вршење сервисна 
служба за одржување и поправки на трајни добра 
за лична потрошувачка и Опрема и за давање тех-
нички и други услуги. 

Ако во договорот за генерално застапување 
е посебно предвиден делот на застапничка провизија 
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што му се одобрува на застапникот како надоместок 
за вршење сервисна служба и услуги во смисла на 
ставот 1 од ОВОЈ член, тоа дел го утврдува надлеж-
ниот орган на управувањето на претпријатието^ во 
границите на фактичните трошоци за вршење на 
сервиси ат а служба и техничките услуги, а најмногу 
до износот од 50% од вкупната провизија според 
договорот за генерално застапување. 

Член 7d 
Како пасивни интереси што се одбиваат од да-

ночната основица од тар. број IS на Тарифата на 
сојузниот данок на процвет се подразбираат: инте-
ресот на кредитите дадени од други банки, интересот 
на депонираните средства и интересот на средствата 
прибавени со издавање обврзници и благајнички 
записи, а кај деловните банки — и додатниот инте-
рес на штедните влогови ш додатниот интерес на 
потрошувачките кредити. 

Член 77 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува на важи Правилникот за водења 
евиденција за прометот и за начинот на пресмету-
вана п плаќање ца аконтациите на данокот на про-
мет на стоки на мала и за прошетаа на даночните 
стопи и ослободувања („Службен лист на СФРЈ44, бр. 
1 /ве, m m ж 2б бб). 

, ч Член 78 , , , 
Овој правилник влегува во сида наредниот ден 

од ден-от на објавувањето во ^Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1-2867/1 
16 март 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 
" за финансии, 

Киро Глигоров, с. р. 

Назив на работната организација Образец IfflF-ДД 
Шифра на дејноста 

ОД 
ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

за време од 1 јануари 196— до 196— година 

Л — Произведи 
1 Сите производи, освен оние за 

кои се плаќа данок според по-
себен тар. број 

2 Кафе сурово 
I Кафе пржено и мелеш 
4 Екстракт од кафе 
в Алкохолни пијачки (освен при-

родното вино и ракија) 
в Алкохол (етанол) за широка 

потрошувачка итн, 
Т Алкохол за производство на 

алкохолни пијачки и друга у-
гоугреба 

8 Денатуриран алкохол за го-
риво 

9 Колекција цигари, екстра-ци-
гари и режан тутун 

10 Тутун за луле 
И Пури од сите видови, тутун за 

џвакање, бурмут 
12 Цигари I квал. група 
13 Цигари I/II жван. група 
14 Цигари П квал. група 
15 Цигари Ш квал. група 
16 Цигари Ша квал. група 
17 Цигари Шб квал. група 
18 Цигари IV квал. група 
19 Патнички автомобили од вред-

ност: до 30.000 динари 
20 Над 3CMM0 до 50.000 динари 
21 Над 50.000 динари 
22 Производи од благородни 

тажи и скапоцени камења 
Ш Масева 
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10 и 

24 Парфимериски и козметички 
препарати 

25 Моторен бензин 76 окт. 
26 Моторен бензин 86 акт. 
27 Моторен бензин 93 до 96 окт. 
28 Моторен бензин 98 окт. 
29 Петролеј за осветление 
30 Петролеј за мотори 
31 Дизел-гориво Di 
32 Дизел-гориво Di 
S3 Дизел-гориво Di 
34 Масло за горење лесно (А) 
85 Масло за горење средно (В) 
36 Масло за горење тешко (С) 
37 Авионски и моторни масла 
38 Минерални масиви масти 
39 Хипоидни и регенерирани ма-

сла 
40 Други масла за подмачкување 
41 Кибрит 
42 Украсни стоки 
43 Карти за играње 
44 Цигарет-хартија во книшки 
45 Градежен материјал: бетонски 

челик, рамно стакло, цемент, 
режана и делкана граѓа, пар-
кет и покриена мутова 

48 Сол за јадење 
47 Стоки што подлежат саат па 

републички и општински да-
нок 

48 Вкусно (род. бр. 1 ДО 47) 
41 Збир на износите на Манасиева., 

имот данок т наплатената ре-
ализација 

бО Вкупно уплатена аконтација 
до 

Ѕ1 а) помалку уплатено 
62 0) за враќање повеќе уплатено 

Б — Услуги 
63 Од работи на извоз на земјо-

делски и прехранбени произ-
води и од работи на извоз на 

дрво к дрвни сортименти 
64 Од други работа! на извоз и од 

меѓународни сообраќајни аген-
циски работи и даут услуги 

К Од работи ва увоз на степ ж 
други надворешнотрговски ус-

луги V од работа на застап-
ништво 

56 Од вршење промет на стоки им 
големо и усдуш во тој промет 
во Југославија 

67 Од вршење кредитни и други 
банкарски работи 

58 На менични заеми 
Вкупно данокот (ред. бр. 53 до 
Ѕ8) 

60 Данок на промет според чл. 34 
и 35 од Основниот закон за да-
нокот на промет 

те за услуги (ред. бри 91 + (009 
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62 Збир на пресметаниот данок на 
исплатените надоместоци за 
услуги 

63 Уплатени аконтации на надо-
местоците за услуги 

64 а) помалку уплатено 
65 б) повеќе уплатено 
66 Вкупен данок на промет на 

стоки на мало и на надоместо-
ци за услуги (А + В) 

67 Вкупно уплатените аконтации 
до 
(ред. бр. 50 + 63) 

68 а) вкупно за уплатување (ред. 
бр. 51 + 64) 

69 б) вкупно за враќање (ред. бр. 
52 + 65) 

На 1967 година Пресметката ја изврши, Раководител на сметководството, 
30 ; = 

Директор, 

204. 

Врз основа на членот 17 став 1 од Одлуката 
за утврдување и распределба на глобалната де-
визна квота за плаќање на увозот на суровини 
и други репродукциони материјали за 1967 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66, 4/67 и 9/67), 
сојузниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПРЕГЛЕДОТ И ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТ-
РЕБНА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА 
ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ 

НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРО-
ДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1967 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за начинот и постапката за 
доставување на прегледот и за документацијата 
потребна за утврдување и распределба на глобал-
ната девизна квота за плаќање на увозот на суро-
вини и други репродукциони материјали за 1967 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/66 и 
4/67) по точката 11 се додава нова точка 116, која 
гласи: 

„116 За вредноста на повеќе искористениот из-
нос на девизи (долговно салдо) или за вредноста 
на помалку искористениот износ на девизи (поба-
рувачко салдо), кој произлегува од конечната пре-
сметка во смисла на точката 15 од Одлуката за 
утврдување и распределба на глобалната девизна 
квота за плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали за 1967 година, се на-
малува односно се зголемува конечниот износ на 
глобалната девизна квота за 1967 година кој е ис-
кажан во образецот ГДК-1 под III/3." 

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

П, бр. 7004 
18 март 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Никола Џуверовик, с. р. 

205. 

Врз основа на членот 16 став 2 од Законот за 
сојузниот буџет за 1967 година („Службен лисг 
на СФРЈ", бр. 52/66), во спогодба со сојузниот сек-
ретар за финансии, директорот на Сојузниот гео-
лошки завод издава 

Н А Р Е Д В 1 А 1 -
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И ЗА НАЧИНОТ НА 
КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ГЕОЛОШКО -
-РУДАРСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ПРЕД-
ВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1967 ГО-

ДИНА 
1. Средствата за геолошко-рударски истражу-

вачки работи предвидени во разделот 38, позиција 
203, распоредна група 14—2 на сојузниот буџет 
за 1967 година (во понатамошниот текст: средства-
та) чиј носител е Сојузниот геолошки завод (во 
понатамошниот текст: Заводот), можат да се ко-
ристат само за намените предвидени со Програма-
та за употреба на средствата предвидени во сојуз-
ниот буџет за 1967 година за геолошко-рударски 
истражувачки работи (во понатамошниот текст: 
Програмата). 

2. Остварувањето на Програмата Заводот ќе го 
врши по пат на договарање геолошко-рударски 
истражувачки работи со установите и стопанските 
организации од членот 19 на Основниот закон за 
рударството („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/66) 
— (во понатамошниот текст: изведувачот на ра-
ботите). 

3. Заводот ја утврдува, во рамките на средства-
та одобрени со Програмата, височината на сред-
ствата за одделни видови геолошко-рударски ис-
тражувачки работи, како и за одделни подрачја 
и објекти. 

4. Заради остварување рационална употреба на 
средствата, Заводот ќе му го отстапи изведувањето 
на геолошко-рударските истражувачки работи: 

1) на најповолниот понудувач на конкурсот -
ако работите се изведуваат на објекти и суровини 
на кои истражувањата започнуваат во 1967 година; 

2) на изведувачите на работите на кои изведу-
вањето на работите им било доверено по пат на 
конкурс во поранешните години — ако работите 
се изведуваат на објекти на кои истражувањата 
продолжуваат во 1967 година. 
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5. Средствата се договараат со изведувачот на 
работи^ врз основа на проектот на работите и 
претсметката на изведувачот на работите што ја 
прифатил Заводот, а можат да се користат само 
Зс оние истражувачки работи за кои е обезбедено 
учество од страна на заинтересираните органи, 
установи и организации (ЕО понатамошниот текст: 
учесникот) во височината што им одговара на од-
носите утврдени во Програмата. 

6. Договорот склучен помеѓу Заводот и учесни-
кот, од една страна, и изведувачот на работите, 
од друга страна, ^покрај општите податоци, треба 
да содржи: износ на вкупните средства потребни 
за извршување на геолошко-рударските истражу-
вачки работи, со назначување на средствата пред-
видени со сојузниот буџет и средствата на учес-
твото; спецификација на работите; рок во кој ќе 
се извршат работите; обврски на изведувачот на 
работите во поглед поднесувањето на извештаите 
и елаборатите, како и во поглед на начинот на 
изведувањето на работите и начинот на потрошо-
кот на средствата; обврски на учесникот во поглед 
обезбедувањето на средствата за учество. 

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

Бр. 09-241/1 
15 март 1967 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот геолошки завод, 
Павле Пејовиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за начинот 
и постапката за остварување на регресот според Од-
луката за давање р^гц^с рр^ продажбата на вештач-
ки ѓубриња за потребите на земјоделството и шу-
марството во 1967 година, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. И'67, се поткраднала долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА РЕГРЕСОТ СПОРЕД ОД-
ЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБА-
ТА НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО ВО 

1967 ГОДИНА 

Во точката 4 став 4 наместо бројот: „603-84-43" 
треба да се стави бројот: „603-841-43". 

Од Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, Белград, 13 март 1967 година. 

ОД СЛУЖБЕНИВЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичката Репуб-
лика Македонија" во бројот 27 од 23 септември 1966 
година не објавува прописи. 

Во бројот 28 од 8 октомври 1966 година објавува: 
Одлука за реконструкција на пат од I ред со 

помала широчина на коловозот. 
Во бројот 29 од 15 октомври 1966 година обја-

вува: 
Конкурс за давање кредити за учество во фи-

нансирањето модернизадегј ата и огггимализациј ата 
на капацитетите во иВДус^ријатаи рударството, 

Во бројот 30 од 21 октомври 1966 година објавува: 
Одлука за составот на Конкурсната комисија 

за именување директор на „Југотутун" - Скопје; 
Одлука за избор и разре1Нување судии на ок-

ружни судови; 
Одлука за избор на судија на Окрулшиот сто-

пански суд во Штип; 
Одлука за именување членови на Советот на 

Републичкиот здравствен центар; 
Одлука за разрешување и именување членови 

на Управниот одбор на Републичкиот општествен 
фонд за финансирање на образованието; 

Одлука за височината на постојаниот износ на 
учеството на осигурените лица во трошоците за ко-
ристење на издадените лекови во 1966 година. 

Во бројот 31 од 28 октохмври 1966 година објавува: 
Одлука за доделување средства од Резервниот 

фонд на Социјалистичка Република Македонија; 
Одлука за поблиските услови за одобрување 

кредити за вложувања во основни и трајни обртни 
средства во земјоделството и шумарството во пери-
одот 1966/1970 година. 

Во бројот 32 од 5 ноември 1966 година објавува: 
Закон за изменување и Дополнување на Законот 

за здравствено осигурување на земјоделците; 
Закон за пазарната инспекција; 
Одлука за потврдување Статутот на Републич-

киот фонд за социјални установи; 
Одлука за разрешување и именување републич-

ки секретар за внатрешни работи; 
Препорака за натамошно развивање и усовршу-

вање функционирањето на комуналниот систем на 
Социјалистичка Република Македонија; 

Решение за образување Комисија за утврдување 
материјално-фивансиските права и обврски на Ди-
рекцијата за изградба на автопатот „Братство-Един-
ство". 

Во бројот 33 од 18 ноември 1966 година не обја-
вува прописи. 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Социјалистичке Републике Сло-
венија во бројот 29 од 15 септември 1966 година 
објавува: 

Решение за основање комисија на Извршниот 
совет за прашња на зажалување на работниците 
од службата на органите за внатрешни работи чии 
работни места се укинуваат и за именување прет-
седател и членови на таа комисија; 

Наредба за заштита на корисните птици и ко-
рисните цицари; 

Наредба за подрачјето во СР Словенија, на кое 
е заштитена мечката; 

Објава на кандидатите што општинското собра-
ние ги избрал за Републичкиот собор на Собрание-
то на СР Словенија 

Во бројот 30 од 29 септември 1966 година обја-
вува: 

Упатство за формата и големината на картонот 
за издадената лична карта и за начинот на воле-, 
ње картотека на издадените лични карти. 

Во бројот 31 од 6 октомври 1966 година обја-
вува: 

Одлука на Уставниот суд на Словенија за ре-
шавање на судрувањето за надлежноста помеѓу 
Вишиот стопански суд нз СРС и Републичкиот се-
кретаријат за финансии на СРС; 
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Извештај за резултатот на изборите за прате-
ник на Републичкиот собор на Собранието на СР 
Словенија во 96 изборна единица Марибор-Цен-
тар V. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалистичке Републико 
Србије" во бројот 37 од 17 септември 1966 година 
не објавува прописи. 

Во бројот 38 од 24 септември 1966 година об-
јавува: 

Правилник за определување што се смета како 
рачен и патнички багаж и за условите за превоз 
на предмети и определени животни ^ со патнички 
возила во линискиот патнички сообраќај; 

Решение за утврдување на височината на це-
ната на чинењето на личната карта; 

Упатство за образецот и за начинот на' водење 
на регистарот за запишување на издадените одоб-
ренија на граѓаните за вршење јавен превоз во 
друмскиот сообраќај; 

Упатство за начинот на водењето на регистар 
за издадените одобренија за вршење угостителска 
дејност на самостојните угостители. 

Во бројот 39 од 1 октомври 1966 година обја-
вува: 

Решение за измена на Решението за основање 
Општинско јавно обвинителство во Алибунар. 

Во бројот 40 од 8 октомври 1966 година обја-
вува: 

Закон за основање Завод за геодетски и фото-
граметриски работи; 

Закон за завршната сметка на Буџетот -на СР 
Србија за 1965 година; 

Закон за овластување на автономните покраини 
за уредување определени статусни прашања на ус-
тановите; 

Одлука за давање согласност на Одлуката на 
Комуналната заедница на социјалното осигурување 
на земјоделците — Ниш за воведување вонреден 
придонес за основно здравствено осигурување на 
земјоделците на територијата на општина Дољевац 
за 1966 година; 

Одлука за давање согласност на Одлуката на 
Комуналната заедница на социјалното осигурување 
на земјоделците — Шабац за воведување вонреден 
придонес за покривање на загубите во фондот на 
основното здравствено осигурување на земјоделци-
те на териториите на определени општини наста-
нати во 1962 и 1965 година; 

Уредба за овластување Покраинскиот извршен 
совет во Приштина за одобрување на користењето 
на дополнителни средства за изградба на судски 
згради на територијата на АП Косово и Метохија; 

Решение за распоредот на износот на дополни-
телните средства за изградба на судски згради и 
за набавка на опрема што ќе се одобруваат во 1966 
година; 

Решение за измена на Решението за одобрува-
ње дополнителни средства на политичко-територи-
ј алките единици за изградба на судски згради во 
1962 година; 

Решение за одобрување дополнителни средства 
на општествено-политичките заедници за изградба 
на судски згради и за набавка на опрема во 1966 
година; 

Одлука за најмалиот постојан износ на име 
учество на осигурените лица во трошоците за ко-
ристење на издадените лекови и за пренесувањето 
на овластувањето на собранијата на комуналните 
заедници на социјалното осигурување на работни-
ците да го утврдуваат постојаниот износ на учес-
твото на осигурените лица во трошоците за корис-
тење на издадените лекови; 

Одлука за придонесот за здравствена заштита 
на уживателите на пензии и инвалиднини; 

Додатак: Собраниски преглед. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

196. Одлука за начинот на користење на кре-
дитите во странство во 1967 и 1968 година 
за изградба на објекти наменети за зголе-
мување на прометот на странци — — — 325 

197. Одлука за утврдување на процентот за 
распределба на приходот на Југословен-
ската лотарија — — — — — — — 325 

198. Одлука за Програмата за употреба на 
средствата предвидени во сојузниот бу-
џет за 1967 година за научноистражувач-
ки дејности во областа на нуклеарната е-
нергија — — — — — — — — — 326 

199. Одлука за измена на Одлуката за опреде-
лување на стоките чиј извоз и увоз е ре-
гулиран — — — — — — — — — 326 

200. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за користење на девизите што ра-
ботните организации од определени гран-
ки на сообраќајот ќе ги остварат со прода-
вање основни средства во странство — 326 

201. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за увоз на сто-
ки за лична потрошувачка за 1967 година 326 

202. Решение за распределба на делот од при-
ходот на Југословенската лотарија во 
1967 година кој им припаѓа на општестве-
ните организации од членот 26 на Законот 
за Југословенската лотарија — — — 327 

203. Правилник за водење евиденција за про-
метот и начинот на пресметување и пла-
ќање аконтации од данокот на промет на 
стоки на мало и за примена на даночните 
стопи и ослободувања — — — — — 328 

204. Наредба за дополнение на Наредбата за 
начинот и постапката за доставување на 
прегледот и за-документацијата потребна 
за утврдување и распределба на глобал-
ната девизна квота зџ плаќање на увозот 
на суровини и други репродукциони ма-
теријали за 1967 година — — — — — 342 

205. Наредба за поблиските услови и за на-
чинот на користење на средствата за ге-
олошко-рударски истражувачки работи 
предвидени во сојузниот буџет за 1967 
година — — — — — — — — — 342 

Исправка на Наредбата за начинот и постап-
ката за остварување на регресот според 
Одлуката за давање регрес при продаж-
бата на вештачки ѓубриња за потребите 
на земјоделството и шумарството во 1967 
година - — — — — — — — — 343 
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