
„CJ^MbtH д и п нд СФП^ изле-
гува но издани* на српскохрватски 
односно хр*катск »срцев ег сповепечки. 
,мапудонгки албански и гитарски ta-
зик - Огласи според, гарифага — 

"Живо иметка ка! Службата иа опште-
ственото кнмгодллстго 6А*<12 6(13-1125 

Петок, 30 јануари 197G 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 4 ГОД. XXXII 

Цена на ОВОЈ број е 24 динари. — 
Претплатата за 1976 година изнесува 
420 гатари. - Редакција Улица Јо-
вама Ристика бр 1 Пошт фах 226 -
Телефони- централа КЈИММ: Уредни-
штво 651-885; Служба ia преплата $51 712: КОМА опијат рп сектор вм «711 

Телекс 11756 

23. ' 

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за пре-
миите за производство на згоени телиња и јуниња 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 66/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

} 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ЗГОЕНИ ТЕЛИ-

ЊА И ЈУНИЊА 

1. Во Одлуката за условите за остварување пре-
мија за згоени телиња и јуниња („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/75) по точка 9 се додава нова точка 9а, 
која гласи: 

„9а. Организациите што оствариле премија за 
згоени телиња и јуниња произведени во коопера-
ција со индивидуални производители се должни до 
31 март 1976 година премијата да им ја предадат на 
индивидуалните производители за чии згоени телиња 
и јуниња ја оствариле таа премија. Ако организаци-
јата со договор за производство во кооперација пред-
видела заедничко вложување со индивидуални про-
изводители, на секој вложувач му припаѓа дел од 
премијата сразмерен на вложувањето." 

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

Е. п. бр. 24 
22 јануари 1976 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Џемал Бие днк, е. р. 

24. 

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за пре-
миите и компензациите за пченица („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 66/74, 50/75 и 60/75), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА КОМПЕН-
ЗАЦИЈА ЗА ПЧЕНИЦА ШТО ИМА ХЕКТОЛИТАР-
СКА ТЕЖИНА ПОМАЛА ОД 74 KG, НО НЕ ПОМА-

ЛА ОД 65 KG 

1. На организациите на здружениот труд што се 
Занимаваат со преработка или промет на пченица 
'за откупената пченица што има хектолитарска тежи-
на помала од 74 kg, но не помала од 65 kg, ќе им 
се исплатува компензација за секој килограм 

пченица што има хектолитарска тежина помала од 
74 kg, и тоа: 

Од гарантираната цена за 
За пченица што има .пченица што има хектоли-
хектолитарска тежина тарска тежина 

74 kg 

73 kg 1% 
72 kg 2% 
71 kg 3% 
70 kg 4% 
69 kg 6% 
68 kg 8% 
67 kg 10% 
68 kg 12% 
65 kg 14% 

2. Организациите од точка 1 на оваа одлука 
ја остваруваат компензацијата врз основа на бара-
ње поднесено до Службата на општественото книго-
водство кај која имаат жиро-сметка. 

3. Кон барањето за исплата на компензацијата 
од точка 1 на оваа одлука организациите на здру-
жениот труд прилагаат: 

1) потврда од Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи дека - пченицата за која 
се бара компензација е откупена за сметка на таа 
дирекција; 

2) доказ за откупот на пченицата (фактура или 
откупен блок) во кој мораат да бидат искажани ко-
личеството на откупената пченица и нејзината хек-
толитарска- тежина; 

3) пресметка на компензацијата во која ќе се 
искаже количеството на пченицата за -кое се оства-
рува компензација, посебно за секоја хектолитарска 
тежина и за вкупното количество. 

4. Ако Службата на општественото книговодство 
утврди дека барањата за исплата на компензацијата 
во поглед пресметувањето и потполноста на прило-
жената документација се исправни, го одобрува ба-
раниот износ во корист на жиро-сметката на подноси-
телот на барањето, а на товар на посебната сметка 
60811-637-3273 — Премии за пченица. 

5. Организациите на здружениот труд се должни 
во своето книговодство да водат уредна и ажурна 
евиденција и документација за количествата на пче-
ница за кои е остварена компензација и за оства-
рените компензации. 

6. Ако кон барањето од точка 3 на оваа одлука 
се прилагаат преписи на оригинални исправи, тие 
мораат да бидат потпишани од овластените лица и 
врз нив мора да биде втиснат печатот на подноси-
телот на барањето, а оригиналните исправи се под-
несуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна врз секоја исправа што се поднесува на увид 
да назначи дека компензацијата е исплатена. 

7. Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок организација на здружениот труд што 
ќе оствари компензација за пченица за која компен-
зацијата веќе е остварена. 
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За прекршокот од став 1 на ораа точка ќе се 
казни со парична казна до 1.000 динари и одговор-
ното лице во основната организација на здружениот 
труд. 

8. Барањата за остварување на компензацијата 
од точка 1 на оваа одлука можат да се поднесуваат 
до 31* март 1976 година. 

Исплатата на компензациите по барањата подне-
сени по 31 јануари 1976 година, ќе се врши на товар 
на средствата на Буџетот на федерацијата за 1976 
година. 

9. Ораа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 25/76 
22 јануари 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. p. 

25. 

Брз основа на член 5 став 3 од Законот за пола-
гање депозит при инвестициони вложувања во не-

*стопакски и непроизводни инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со одредбата 
на точка 3 од Одлуката за критериумите и постап-
ката за ослободување од обврската за полагање де-
позит при инвестициони вложувања во нестопански и 
непроиззодни инвестиции („Службен лист на"СФРЈ", 
бр- 55/75), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУ-
ВАЊА ВО ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИ НА 
НОВООСНОВАНИ ОПШТИНИ И ЗАЕДНИЦИ НА 

ОПШТИНИ ВО СР ХРВАТСКА 
/ 

1- Се ослободува од обврската за полагање на 
депозитот од член 3 на Законот за полагање депо-
зит при инвестициони вложувања во нестопански 
и непроизводни инвестиции инвеститорот што вр-
ши инвестициони вложувања во објекти и опрема 
за потреби на новоосновани општини на територи-
јата на град Загреб, односно заедници на општини 
во Социјалистичка Република Хрватска, и тоа за: 

1) новооснованите општини: 
— Центар; 
— Чрномерец; 
— Дубрава; 
— Максимир; 
— Медвешќак; 
— Нов Загреб; 
— Пешќ еница; 
— Суседград; 
— Трешњевка; 
— Трње; 

2) заедниците на општини: 
— Заедница на општините на далматинскрто 

подрачје; 
— Заедница на општините на билогорско-под-

равското подрачје; 
— Заедница на општините на вараждинско-

-мегумурското подрачје; 
— Заедница на општините на словенско-барањ-

ското подрачје; 

— Заедница на општините на сисачко-банискотф 
подрачје; 

— Заедница на општините на карловачко-кор-
дунското подрачје; 

— Заедница на општините на загрепското под-
рачје; 

— Заедница на општините на кварнерско-горан-
ско-истарското подрачје; 

— Заедница на општините на личкото подрачје. 
2. Инвеститорот е должен пред започнувањето 

на инвестицијата за чие вршење според одредбите 
на точка 1 од ова решение е ослободен од обврската 
за полагање депозит, да и го соопшти на надлежната 
служба на општественото книговодство називот, од-
носно краткиот опис на инвестиционото вложување, 
со претсметковната вредност на тоа вложување. 

3. Службата на општественото книговодство ги 
води податоците од точка 2 на ова решение во еви-
денцијата за нестопанските и ^производните ин-
вестиции што се ослободени од обврската за пола-
гање на депозитот од точка 1 на ова решение-

4. Инвеститорот што до денот ка влегувањето во 
сила на ова решение го започнал инвестиционото 
вложување од точка 1 на ова решение и го положил 
депозитот од член 3 на Законот за полагање депо-
зит при инвестициони вложувања во нестопански и 
^производни инвестиции, може да бара од надлеж-
ната служба на општественото книговодство да му 
го врати уплатениот износ на депозитот. Кон бара-
њето • за враќање на депозитот инвеститорот е дол-
жен да поднесе -докази за извршената уплата на 
депозитот. 

Службата на општественото книговодство, по ба-
рањето од став 1 на оваа точка ќе го врати уплате-
ниот депозит во рок од осум дена од денот на прие-
мот на барањето-

5. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 26/76 
22 јануари 1976 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ. е, р. 

26. 

Врз основа на член 58 од Законот за оданочување 
на производи и услуги во прометот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75 и 58/75), во 
спогодба со сојузниот секретар за пазар и цени, 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРО-

МЕТОТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Правилникот за примена на даночните стап-

ки и за начинот За водење евиденција, пресмету-
вање и плаќање на данокот на прометот на произ-
води и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/72, 
4/73, 13/73, 37/73, 3/74, 20/74, 3/75 и 26/75) член 1а се 
менува и гласи: 

„Основната организација на здружениот труд, 
во смисла на член 12 став 1 од Законот е даночен 
обврзник, по правило, за прометот што ќе го оства-
ри непосредно со купувачите — крајни потрошу-
вачи надвор од работната организација во чиј сос-
тав е. 
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Како промет на производи остварен непосредно 
со крајните потрошувачи се смета и прометот што 
основната организација на здружениот труд ќе го 
оствари со други основни организации на здруже-
ниот труд во составот на истата работна организа-
ција, освен продажбата на репродукционен материјал 
или опрема од чл. 6, 7 и 8 на Законот и освен про-
метот од член 6 став 1 точка 1 на Законот. 

Основната организација на здружениот труд — 
даночен обврзник што нема своја жиро-сметка, 
должна е во рок од 10 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник да ја извести Службата 
на општественото книговодство надлежна според 
седиштето на даночниот обврзник од која жиро-
-сметка ќе врши плаќање на данокот на промет. 

Основната организација на здружениот труд — 
даночен обврзник е должна да ги обезбеди сите еви-
денции пропишани со овој правилник и да врши 
евидентирање, пресметување и плаќање на данокот 
на промет, согласно со одредбите на Законот и овој 
правилните. 

Согласно со член 12 став 2 од Законот, основ-
ната организација на здружениот труд — даночен 
обврзник може спогодбено да ги пренесе работите 
врз евидентирање, пресметување и плаќање на да-
нокот На промет врз друга основна организација на 
здружениот труд, работна организација во чиј сос-
тав е, или врз друга организација на здружениот 
труд, со тоа што и во тој случај плаќањето на да-
нокот на промет се врши од жиро-сметката преку 
која основната организација на здружениот труд 
што ги пренела тие работи го врши своето финан-
сиско работење. За неправилно или ненавремено прес-
метување и плаќање на данокот на промет одговара 
основната организација на, здружениот труд — да-
ночен обврзник (член 12 став 1 од Законот)." 

Член 2 
Во член 2 по став 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
„Во смисла на член 6 став 1 точка 1 од Законот^ 

како промет на производи остварен непосредно со 
крајниот потрошувач (член 5 од Законот) не се сме-
та продажбата на производи што општествено 
правно лице, граѓанин или граѓанско правно лице 
ќе ја извршат на трговска или друга организација 
на здружениот труд што тие производи ги набавува 
заради .натамошна продажба." 

Член 3 
Во член 3 став 2 на крајот се додава нова рече-

ница, која гласи: „Даночниот обврзник што продава 
течни горива преку сопствени пумпни станици или 
што тие горива ги продава на продавачи на мало, 
должен е во исправите за испораката на тие горива 
за горивото да го означи неговиот назив според ва-
жечкиот југословенски стандард, количеството на 
испорачаното гориво, како и тарифниот број од Та-
рифата и даночната стапка по која на прометот на 
таквото гориво се плаќа данок на промет на про-
изводи.". 

Член 4 
Во член 4 по Став 6 се додаваат четири нови 

става, кои гласат: 
„Продавачот — општествено правно лице што 

на граѓани или на граѓанско правно лице ќе му про-
даде моторно возило што подлежи на обврската за 
регистрација патнички автомобил, мотоцикл, камион 
и др.), должен е, во смисла на член 33 став 5 од За-
конот, во фактурата за продажбата да внесе клау-
зула дека на продаденото моторно возило не е прес-
метан данок на промет на производи и во смисла на 
член 15 став 1 од Законот да го искаже соодветниот 
тарифен број па Тарифата, даночната стапка и из-
носот на основниот данок на промет на производи 
што купувачот е должен да го плати на тоа возило. 

Продавачот е должен копија од фактура за про-
дажбата на таквото моторно возило на тој купувач 
да достави, без одлагање, до општинскиот орган над-
лежен за работите на приходите според живеалиш-
тето, односно седиштето на купувачот. Основниот и 
посебниот данок на промет на производи на купе-
ното моторна возило ги плаќа купувачот според 
своето живеалиште, односно своето седиште пред 
регистрацијата на моторното возило, а најдоцна во 
рок од 15 дена по испоставувањето на фактурата. 

Продавачот може, во спогодба со купувачот од 
став 7 на овој член, во негово име и за негова сметка 
да ги уплати, пред испоставувањето на фактурата, 
основниот и посебниот данок на промет на произ-
води, со тоа што е должен тие даноци да ги уплати 
во корист на општествено-пслитичката заедница на 
?ија територија се наоѓа живеалиштето, односно 
седиштето на купувачот. За таа уплата продавачот 
внесува податоци во фактурата за продажбата на 
моторното возило со назначување на сметките на кои 
е извршена уплатата. Врз основа на таа фактура и 
петтиот примерок од вирманскиот налог за изврше-
ната уплата на данокот на промет што кон таа фак-
тура ќе го поднесе до надлежниот орган, на купу-
вачот може да му се изврши регистрација на мо-
торното возило. Во тој случај продавачот согласно 
Со член 33 став 5 од Законот не се смета како дано-
чен обврзник. 

При продажбата на моторни возила што не под-
лежат на обврската за регистрација, што општест-
вени правни лица ќе ја извршат на граѓани и гра-
ѓански правни лица, данокот на промет на произ- -
води го пресметува и плаќа продавачот според член 
33 став 1 на Законот. 

При увозот на моторните возила од овој член 
што го вршат граѓани, односно граѓански правни 
лица и што се врши за сметка на граѓани и гра-
ѓански правни лица, царинарницата, согласно со 
член 33 став 5 од Законот, не пресметува и не на-
платува основен данок на промет на производи, и 
должна е за тоа да стави клаузула врз исправата 
за увозот (царинска декларација). Царинарницата е 
должна во рок од 5 дена од денот на царинењето на 
моторното возило за тоа писмено да го извести оп-
штинскиот орган надлежен за приходите според жи-
веалиштето, односно седиштето на граѓанинот, од-
носно граѓанското правно лице, со назначување ка 
вредноста на увезеното моторно возило и на износот 
на царината и други давачки, што се платени при 
увозот (член 17 на Законот). Основниот и посебниот 
данок на промет на производи на увезеното моторно 
возило, во смисла на одредбата на овој став, ги 
плаќа граѓанинот, односно граѓанското правно лице 
пред регистрацијата на возилото, а најдоцна во рск 
од 15 дена од денот на царинењето, а според своето 
живеалиште, односно седиште/"* 

Член 5 
Во член 5 став 3 по зборот: „лица", се додаваат 

зборовите: „освен моторни возила.". 
Став 4 се брише. 

Член 6 
Во член б став 2 зборовите: „посебниот данок 

на промет на производи се применува одредбата на 
став 4 од член 5 на овој правилник (член 37 точка 6 
на Законот)" се заменуваат со зборовите: „данокот 
на промет на производи се применува одредбата на 
член 33 став 5 од Законот и на член 4 став 7 од 
овој правилник". 

Член 7 
Во член 7 ст. 4 и 5 се заменуваат со нов став 4, 

кој гласи: 
„Општественото правно лице што набавува упо-

требувана опрема или употребувани делови на опре-
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ма, односно употребувани производи непосредно ОД 
г р а ѓ а г р а ѓ а н с к и правни лица, или преку по-
средник, или на друг "начин (член 5 став 6 на Зако-
нот), се смета како даночен обврзник во смисла на 
член 13 став 2 на Законот и на таквиот промет пре-
сметува и плаќа, во рок од 5 дена' по истекот на 
месецот во кој набавката е извршена, основен данок 

. на. промет на производи. Одредбата на овој став не 
се однесува па купување на употребувани предмети 

, на граѓани Ја ли- граѓански праЕчи,лица што како 
индустриски или други отпадоци производителските 
организации на здружениот труд ги набавуваат без 
плаќање данок на промет на производи: во смисла 
на член 6 с^ав 8 на Законот, исклучиво како репро-
дукционен материјал за потреба на сопствената, ре-
про дукциона потрошувачка." 

Досегашниот став 6 станува став 5. 

Член 8 
По член 7 се додаваат четири нови члена, кои 

гласат: 

• „Член 7а 
Како употребувани производи од потрајна упо-

требна вредност од член 16 ст. 8 и 9, на Законот се 
сметаат следните производи што производителските, 
трговските, надворешнотрговските и други органи-
зации на здружениот труд ги откупуваат, односно 
преземаат и заменуваат по истекот на две години 
од денот на нивната прва набавка, односно увоз, под 
услов на тие производи во поранешниот промет веќе 
да е платен данокон тоа: 

1) производи од 'гранката 117 — Метална индус-
трија, чиј век на траење според прописите за амор-
тизацијата е најмалку 5 години, што се опфатени 
во следните тар. бр. на Царинската тарифа: 84.15 
Машини и апарати за производство на студ (елек-
трични или други) — ладилници, како што се: фри-
жидери, сандаци за длабоко замрзнување и др.; 
84.41 Машини за шиење; 84.45 Машини-алатки за 
обработка на метали и метални карбиди (пневмат-
ски чекани, ковачки машини, преси, машини за свит-
кување и рамнење метални површини и др., струго-
в о дупчалки, брусилка глодалки, рендиња, пили и 
др.); 84.47 Машини-алатки за обработка на дрво, на 
плута, на коска, на ебонит, на вештачки пластични 
материи и др.; 84.51 Машини за пишување, освен 

' машини за пишување со вградени механизми за 
сметање; 84.52 Машини за сметање; сметководстве-
ни машини за пишување, регистар-каси и др.; 84.54 
Други канцелариски машини (машини за умножу-

вање, хектографски или шаблонски и др.); 87.02 
Моторни возила за превоз на лица, на стоки или 
на материјали (патнички автомобили, цистерни, ла-
дилници, камиони, кипери, дампери и др.); 87.03 
Моторни возила за специјални цели (возила-дигал-
ки, возила-подвижни работилници и др.); 87.09 Мо-
тоцикли, автоцикли и велосипеди со помошен мотор; 
87.10 Велосипеди (вклучувајќи и трицикли за пре-
несување стоки) без мотор; 

2) производи од гранката 119 — Електоиндустри-
ка, за кои при продажбата се дава гаранција од нај-
малку 6 месеци, а кои се опфатени во следните тар. 
бр. на Царинската тарифа: 85.04 Електрични акуму-
латори; 85.08 Електромеханички апарати за дома-
ќинство, со вграден електричен мотор (правошму-
калки, апарати за мазнење и чистење подови, вен-
тилатори, апарати за мелење и мешање на прехран-
бени продукти — миксери и др.); 85.15 Телевизиски 
приемници, комбинирани или не, со грамофон, со 
магнетофон, со магнетоскоп и ел., радиоприемници 
комбинирани или не, со грамофон, со магнетофон 
и сл., гс други слични .производи; 90,26/1 Отруј омери; 
92.11 Грамофони, диктафони, магнетофони и други 
слични производи. ' 

Како употребувани производа од дотрајна, упо-
уреЈбна вредност од став 1 на р^ој член, не ре.сме-

, таат деловите од тие производи., ,. •,, . 
. Дека на откупените, односно преземените упо-

требувани производи од потрајна употребна .вред-
. ност е платен данок во поранешниот промет се утвр-

дува:. 
1) со соодветни царински исправи или фактури 

. на увозникот — за производите од- странско произ-
. водство; 

2) со фактури на продавачот —• за производите 
од домашно производство, ако се набавени во период 
пократок од 5 години, сметајќи од денот на откупот, 

• односно преземањето. Ако се во прашање производи 
во сопственост на граѓани или производи од член 9 
на Законот, се смета дека на тие производи веќе 
е платен данок во поранешниот промет ако се наба-
вени пред 5 или повеќе години, сметајќи од денот 
на нивниот откуп, односно преземање. 

Член 76 
Олеснението од член 16 став 8 на Законот важи 

само ако даночниот обврзник од тој став продава 
откупен употребуван производ од потрајна употребна 
вредност што го поправил, освежил или со други 
работи го оспособил за редовна употреба, што- се 
докажува со работниот, налог, односно со фактурата 
што ја испоставил извршителот на тие работи. Ова 
даночно олеснение не се однесува на продажбата на 
.поправени употребувани производи од потрајна упо-

- требна вредност што се врши посредно (член 6 став 
1 точка 1 на Законот). * 

Даночната основица на данокот на прометот на 
поправен, обновен или на друг начин оспособен про-
извод за употреба, ја сочинува износот што претста-

. вува разлика, помеѓу вкупниот надомест за.сметан н?, 
купувачот на тој производ, со сите засметани тро-
шоци, и износот на надоместот по кој споменатиот 
производ е откупен. Од така утврдената даночна 
основица пресметувањето на данокот на прометот на 
производи се врши на следниот начин: 

1) со примена на пропорционална даночна стап-
ка — ако е во прашање производ на чиј промет прес-
метувањето на данокот се врши со примена на про-
порционални даночни стапки; 

2) со примена на диференцирана изведена даноч-
на стапка — ако оданочувањето на односниот про-
извод се врши со примена на тие даночни стапки 
според вредноста на производот (патнички автомо-
били). Изведената диференцирана даночна стапеа 
се утврдува така што.износот на данокот на промет 
на производи што се плаќа на таквиот нов производ 
ќе се помножи со 100 и ќе се подели со продажната 
цена на тој нов производ во која не е содржан да-
нокот на*промет. На пример: ако употребуваниот 
патнички автомобил е откупен За износ од 30.000 
динари а неговата продажна цена како на нов авто-
мобил (без данокот на промет) изнесува 50.000 ди-
нари, па по извршената поправка се продава еа 
43.000 динари, пресметувањето на данокот по изве-
дената диференцирана даночна стапка се врши од 
даночната основица што ја сочинува износот од 
13.000 динари (43.000 минус 30.000 изнесува 13.000). 
Во прометот на таков нов патнички автомобил би се 
пресметал и платил основен данок на промет на 
производи од 4.880 динари (48.000X6% изнесува 2.880 
плус разликата помеѓу 48.000 и 50.000, т. е. плус 2.000 
динари, што вкупно изнесува 4.880 динари). Утврду-
вањето на изведената диференцирана даночна стап-
ка се Bpnifr според наведената постапка, и тоа: 
4.880X100 поделено со 50.000 изнесува 9,76%. Според 
тоа, во прометот на тој поправен патнички автомо-
бил од домашно производство се плаќа основен да-
нок на промет на производи од 1.269 динари 
(13000X9,76% изнесува 1.269 динари). 

Ако е ро прашање модел на поправен патнички 
автомобил од странско производство што повеќе не се 
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пффгзведува, за утврдување на изведената диферен-
цирана даночна стапка, во смисла на точка 2 став 2 
на овој член, се зема цената на тој автомобил иска-
жана во фактурата за купувањето во моментот на 
првиот промет, односно даночната основица утврдена 
според член 17 на Законот од царинската деклара-
ција ако е во прашање автомобил што е увезен за 
сметка на крајниот потрошувач, и износот на основ-
ниот данок на промет на производи што на таа цена, 
односно даночна основица е платен. Ако не постои 
фактура или царинска декларација, за утврдување 
на изведената диференцирана даночна стапка се 
зема во пресметката вредноста што служи за цари-
нење според царинските прописи што важат на де-
нот на продажбата на поправениот патнички авто-
мобил, зголемена за царината и давачките, што се 
плаќаат при увозот, и износот на оснорниот данок 
на промет на производи што на така утврдената ос-
новица би се платил на денот на продажбата на 
поправениот автомобил. Ако со царинскиот пропис 
не е утврдена вредноста за моделот на патничкиот 
автомобил, се зема во пресметката вредноста утвр-
дена со тој пропис за моделот на таквиот автомобил 
од најблиската година на производството. 

Ако е во прашање поправен патнички автомобил 
од домашно производство, чиј модел во моментот на 
продажбата повеќе не се произведува, за утврдува-

л е на изведената диференцирана даночна стапка се 
земаат во пресметка цената од фактурата што е из-
дадена во моментот на првиот промет на тој авто-
мобил и износот на основниот данок на промет што 
на таа цена е платен. 

Член 7в 
Даночниот обврзник од член 16 став 9 на Зако-

нот, што зрши замена на употребуван производ од 
потрајна употребна вредност со нов производ од ист 
вид, даночната основица ја утврдува така што од 
продажната цена на новиот производ, без данокот на 
промет што го дава во замена за употребуваниот 
производ, ќе ја одбие вредноста што му ја признава 
на купувачот за преземениот употребуван автомо-
бил. На таа даночна основица се применува пропор-
ционалната, односно изведената диференцирана да-
ночна стапка што се утврдува на начинот определен 
во член 76 на овој правилник. Така, ако продажната 
цена на новиот производ на чиј промет се плаќа 
данок според вредноста по диференцираните даноч-
ни стапки, т. е. на патничкиот автомобил 50.000 де-
нари, а признаената вредност за преземениот упо-
требуван автомобил изнесува 30.000 динари, даноч-
ната основица ја сочинува разликата, т. е. 20.000 
динари. На таа даночна основица продавачот ја при-
менува даночната стапка од 9,76% (4.880X100 поде-
лено со 50.000), што го дава износот на данокот што 
се плаќа од 1952 динари (20.000 Х9,76°/о). 

Замена на употребувани производи од потрајна 
. употребна вредност може да се врши само за нов 

производ од ист вид, а не и за употребуван производ. 
Ако -даночниот обврзник од овој член продаде 

поправен преземен производ од потрајна употребна 
вредност на крајниот потрошувач, таквиот предмет 
се смета во врска со данокот на промет како промет 
од член 16 став 8 на Законот. 

Член 7г 
Даночните обврзници од чл. 76 и 7в на овој пра-' 

вилник, што продаваат патнички автомобили на гра-
ѓани и граѓански правни лица, должни се во факту-
рата за продажбата да ја искажат даночната осно* 
вица, даночната стапка и износот на пресметаниот 
основен данок на промет на производи. 

Пресметаниот основен данок на промет на про-
изводи искажан во фактурата го плаќа купувачот — 

, граѓанин, односно граѓанско правно лице, на начи-' 

нот определен во член 33 став 5 на Законот и член 
4 ст. 7 и 8 на овој правилник." 

« 
Член 9 

Во член 14 сг. 2 и 3 се заменуваат со нов став 2, 
кој гласи: 

„Како вештачки безалкохолни пијачки од тар. 
број 1 на Тарифата се подразбираат производите од 
чл. 68 до 72 на Правилникот за квалитетот на алко-
холните и безалкохолните пијачки, мразот и оцетот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 31/63, 2Ѕ/6& и 45/71).* 

Во досегашниот став 4, кој станува став 3 на 
крајот на* алинејата 5 пред точката и запирката се 
додава следниот текст: „Организациите на здруже-
ниот труд, органите на управата и другите општест-
вени правни лица можат штедните книшки, чеков-
ните книшки, пасошите, обрасците и другите слични 
графички производи што, во вршењето на својата 
дејност, ги даваат со надомест или без надомест на 
комитетите и на други лица, да ги набавуваат не-
посредно од производителот или од стовариште на 
трговска организација на здружениот труд што вр-
ши промет на стоки на големо, оо плаќање само на 
основниот данок на промет на производи (член 37 
став 1 точка 5 на Законот). При таквата набавка 
даночен обврзник е продавачот на тие производи 
што го пресметува основниот данок на промет на 
производи на продажната цена по која тие произ-
води му ги фактурира на купувачот од овој став. 
Купувачот не го пресметува и не го плаќа данокот 
на промет на производи ако така набавените прои-
зводи од овој став ги даде со надомест или без на-
домест на комитетите или на други лица". 

Досегашниот став 5 станува став 4. 

Член 10 
Во член 15 по став 2 се додаваат два нови става, 

кои гласат: 
„Даночниот обврзник што продава течни горива 

и мазива на општествено правно лице на начин на 
кој се врши промет на стоки на големо, освен на 
купувачите големи потрошувачи од точка 2 под 2 
на забелешката на тар. број 2 од Тарифата, го упла-
тува основниот данок на промет на производи спо-
ред седиштето на тоа општествено правно лице, од-
носно според седиштето на основната организација 
на здружениот труд, деловна или друга единица во 
состав на тоа општествено правно лице, ако тие про-
изводи им се испорачуваат на, нив и ако нивното 
седиште е надвор од територијата на републиката, 
односно автономната покраина на која е седиштето 
на тоа општествено правно лице. 

Даночниот обврзник што продава течни горива 
и мазива на големо на други големи потрошувачи, 
освен на големите потрошувачи од точка'2 под 2* на 
забелешката на тар. број 2 од Тарифата, должен е 
на таквиот промет да го пресмета пропишаниот ос-
новен данок на промет на производи и да го уплати 
на начинот определен во член S3 став 4 на Законот, 
Ако не постапи така, од него ќе се наплати ^прес-
метаниот или помалку пресметаниот основен данок 
на промет на производи со примена на мерките од 
член 30 на Законот." 

Член 11 
Во член 16 по став 4 се додава нов став 5, кој 

гласи: 
„Како тутун за луле се сметаат следните тутуни: 
1) тутун од среден рез, широчина над 0,8 до 

2 mm, пржен, сосиран и ароматизирани 
2) тутун од широк рез, широчина над 2 до 8 mm, 

пржен, сосиран и ароматизирани, 
3) тутун што не е пржен, сосиран и ароматизи-

ран, но на редовен начин е приготвен за употреба, 
чија широчина на резот е најмалку 1,5 mm." 
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Часи 12 
Во член 17 став I се брише. 
Досегашните ст. 2 до 11 стануваат ст. 1 до 10. 
Во досегашниот став 12, кој станува став 11 

зборовите: „на кои не се плаќа основниот данок на 
промет на производи" се бришат. 

Досегашниот став 13 станува став 12* 

Член 13 
* Во член 18 во став 9 на крајот се додаваат три 

нови реченици, кои гласат: „Организацијата на 
здружениот труд што извезува пулпирано овошје 
може, во смисла на член 36 став 1 точка 2 на За-
конот, да набавува под условите од член 6 став 4 
на Законот, алкохол (етанол) за пулпирање на тоа 
овошје без плаќање на данокот на промет на про-
изводи. Во писмената изјава што ја поднесува до 
продавачот на алкохолот, таа организацијана здру-
жениот труд е должна да наведе дали пулпираното 
овошје за кое го набавува алкохолот без плаќање 
на данокот на промет, ќе го извезе сама или изво-
зот ќе го изврши за нејзина сметка друга органи-
зација на здружениот труд. За т&ка набавените и 
употребените количества на' алкохол за пулпирање 
на овошјето што е извезено, купувачот е должен 
да води посебна евиденција определена во точка 5 
од забелешката кон тар.. број 5 на Тарифата, со 
царинската документација за извршениот извоз.1tf. 

Став 10 се менува и гласи: 
„На винскиот дестилат со јачина над 55 vol% 

алкохол се" плаќа основен данок на промет на 
производи според точка 1 или 2 од наименувањето 
на тар. број 5 на Тарифата, а на винскиот дестилат 
со јачина под 55 yol% алкохол — според тар. бр. 
4 точка 4 на Тарифата, освен ако се набавува под 
условите и на начинот од член 6 став 4 на Законот 
од страна на производител ски организации на здру-» 
жени от труд за производство на алкохолни пијачки 
кога данокот не се плаќа." 

По став 10 се додава нов став 11, кој гласи: 
„Право на набавка на вински дестилат без пла-

ќање на данокот на промет на производи, под ус-
ловите од член 6 став 4 на Законот, имаат само про-
изводителите на алкохолни пијачки од став 5 на 
овој член ако тој дестилат го набавуваат исклучиво 
за производство на алкохолни пијачки. Тие произ-
водители се должни за така: набавените и потроше-
ните количества на вински дестилат да водат по-
себна евиденција од точка 5 ва забелешката кон 
тар. број 5 на Тарифата-" 

v Член 14 
„ Во член 19 став 3 се менува и гласи: 

„Со примена на одредбата на точка 3 од забе-
лешката кон тар. број 6 на Тарифата се постигнува 
ублажување на дејството на прогресивните даночни 
стапки кај граничните даночни основици, така што 
разликата помеѓу данокот по пониска и данокот по 
повисока стапка да не може да биде поголема од 
разликата помеѓу најголемата даночна основица за 
која важи непосредно пониската даночна стапка и 
фактичната даночна основица- На пример: ако фак-
тичната даночна основица изнесува 48.500 динари и 
ако непосредно би се применила даночната стапка 
од 19,43°/о што важи за таа даночна основица, би се 
добил износ на данок од 9.423 динари. Тоа значи 
дека поради разликата во основицата што изнесува 
500 динари во однос на највисоката основица од 
48.000 динари на која се применува даночна стапка 
од 69/& и кај која данокот пресметан по таа стапка 
изнесува 2.880 динари, би се платило повеќе 6.543 
динари. Со примена на наведената одредба најпрвин 
ќе се пресмета данокот од 2.880 динари, колку што 
изнесува но непосредно пониската даночна стапка 

од 6% на основицата од 48ЈОСО динари, и ва wgi из-
нос ке му се додаде разликата помеѓу даночните 
основици од 48.000 и 4&500 динари, т. е износот од 
500 динари, што вкупно изнесува 3.380 динари. На 
истиот начин треба да се постапи сб до храшгшата 
даночна основица од 564)00 динари, на која допрва 
се применува непосредно даночната стапка од 18,43°/в 
што го дава износот од 10.380 динари на таа осно-
вица. На даночната основица над 5&000 динари 
данок се плака во износ од 10.880 динари плус 
100% на вредноста над §6.000 динари.44 

По став в се додаваат три вови става, кои гласат: 
„Како единствена продажна цена во прометот 

што во Југославија се врши за динари која во сми-
сла на точка 2 од забелешката кон тар. број 6 на 
Тарифата ќе ја определи домашниот производител, 
се смета продажната цена на мало што е единствена« 

Како единствена продажна цена на мало во 
прометот што во Југославија се врши за девизи, или 
делумно за девизи а делумно за динари, се смета 
продажната цена на мало искажана во динари што 
во таквиот промет е единствена. 

Производителот е должен, во смислана член 15 
став 1 на Законот, во фактурата за продажбата да 
изјави дека малопродажната цена од став 1, односно 
2 на овој член е единствена." 

Член 15 
Чл. 26 и 26а се бришат. 

Член 16 
Член 27 се менува и гласи: 
„Стовариште на огревен или градежен матери-

јал и стовариште за промет на индустриски и други 
отпадоци, што продава производи на граѓани и на 
општествени правни лица, а кое не врши посебно 
евидентирање на таквите продажби, се смета како 
продавница односно деловна единица што врши про-
дажба на производи на мало." 

Член 17 
Во член 30 во став 3 по зборовите: „за употреба 

на производи,, се > додаваат запирка и зборовзгге: 
„писмена гаранција"« 

По дтав 6 се додаваат три нови става, кои гла-
сат: „На откупот, односно преземањето на употре-
бувани производи од потрајна употребна вредност 
од член 16 ст. 8 и 9 на Законот, не се плаќа дано-
кот на промет на производи. 

При набавка на индустриски и даути отпадоци 
{крпи и даути текстилни отпадоци, старо железо, 
стакло, отпадна хартија, картон, лепенка и др.) што 
ќе ја изврши од граѓанин или од граѓанско правно 
лице исклучиво за потреби на сопствената реггро-
дукциона потрошувачка без плаќана на основниот 
и посебниот данок на промет на производи, произве-
дителската организација на здружениот труд од чл-
6 ст. 2 и 3 на Законот, должна е во налогот за ис-
плата на договорената цена на таквиот продавач да 
внесе податоци за видовите и количествата на наба-
вените отпадоци, за цената по која се набавени и 
клаузула дека е во прашање промет од член 6 став 7 
на Законот кој е ослободен од плаќање на данокот 
на промет на производи- Согласно со член 10 на За-
конот, цроизводителската организација на здруже-
ниот труд е должна да вода евиденција за купените 
количества и за видовите на таквите отпадоци, како 
и за нивното движење и трошење-

Одлредбите на ст. 7 и 8 од овој член не се од-
несуваат на случаите кога општествено правно лице 
купува од граѓанин или од граѓанско правно лисце 
негов употребуван предмет како опрема, односно ка-
ко резервен дел за замена на своја опрема, или кога 
тие предмети, што не спаѓаат во отпадоците од став 
8 на овој член, ги набавува произоодителската ор-
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ганизација на здружениот труд како репродукцио-
нен материјал, па на таквиот промет се пресметува 
и плаќа данокот на промет на производа (член 13 
став 2 на Законот). Даночен обврзник на основниот 
данок на промет на производи во таквиот промет е 
купувачот/* 

Чаен & 
Во член 31 по став 7 се додава нов став в, кој 

_ гласи: 
„Трговската организација на здружениот труд 

што во стакла на одредбата на член в став 1 точка 1 
на Законот набавува производи- без плаќање на да-
нокот на промет на производи заради натамошна 
продажба е должна да му поднесе ва продавачот — 
— општествено правно лице на порачката или како 
посебен прилог кон порачката, писмена изјава дека 
порачаните производи ги набавува исклучиво заради 
натамошна продажба. Продавачот е должен, со по-
викување на таа изјава, во фактурата за продажба-
та да внесе клаузула дека на продадените производи 
не е пресметан данок на промет на производи, би-
дејќи е во прашање прометот од член 6 став 1. точка 
1 на Законот." 

Член 19 
Во член 32 став 2 се брише. 

Член 20 
Во член 34 по став 2 се додаваат четири нови 

става кои гласат: * 
„Земјоделските и други организации на здру-

жениот труд што склучиле договори за долгорочна 
. производствена кооперација со индивидуални зем-
јоделски производители, можат да набавуваат под 
уд ловите и на начинот'определен во член 6 на За-
конот и член 31 на овој правилник, градежни и дру-
ги репродукциони материјали за изградба, одржу-
вање, адаптација, реконструкција и поправка на об-
јекти што според тој договор служат исклучиво за 
договореното производство во кооперација. За на-
бавката, движењето и трошењето на тие матери-
јали, земјоделската организација на здруженион 
труд е должна да ја води евиденцијата определена 
во член 10 на Законот и во овој правилник. 

Земјоделската и друга организација на здруже-
ниот труд е должна, во смисла на член 10 на Зако-
нот, да го пресмета и да го плати во рок од 15 дена, 
пропишаниот данок на промет на производи на ма-
теријалот од став 3 на овој член што ќе му го от-
стапи на кооперантот со надомест или без надомест, 
освен за целите определени го став 3 на овој член. 

Во случај на ра скршување на договорот за дол-
горочна производствена кооперација, земјоделската 
организација на здружениот труд ќе го пресмета и4 

ке го плати на вредноста на материјалот што е 
вграден во објекти на индивидуалниот земјоделски 
произовдител — кооперант препишаниот данок на 
промет на производи-

Како договор за долгорочна производствена коо-
перација, во смисла на овој член се смета договор 
чиј рок на траење е 3 и повеќе години " 

•Член 21 
Во член 41 став 3 по зборовите: „член 7.на За-

конот" текстот до крајот на ставот се брише. 

Член 22 
Во член 42 по зборовите: „административтгнро-

етории" се додаваат запирка и зборовите: „како и 
безжични интерфони (група 68 од Номенклатурата 
еа основните средства)*. 

Се додава вое став 2, хо} т е и : 
„Како опрема ед чаен 9 точка 2 став 2 m За-

конот да која ае се плаќа данокот ка дреме t на 
производи се сметаат и светлечкиве фк р м , реклами 
и ел., што се инсталираат на производствени хали 
и на други производствени и работни простории." 

Член 23 
Во чаен 44 но групата од Номенклатурата на ос-

новните средства „731-1« Слаткарски вечи, се до-
дава нова група^ од Номенклатурата на основните 
средства, која гласи: „792 Уреди it машини за при-
готвување на храна"-

Член 24 
Во член 4& став 3 зборовите: „други публикации" 

се заменуваат со зборовите: „други производи"-
Во став 9 по зборовите: „424-5 вадилки,* се до-

даваат зборовите: „425-1 вршалки,", по зборовите: 
„429-11. прскалки и запрашувачи" се додаваат за-
пирка и зборовите: „429-2 машини за стрижење 
овци", а на крајот по зборовите: „гумени тркала" се, 
додаваат точка и запирка и зборовите: „уреди за 
сортирање јајца; уреди за сортирање други земјо-
делски производи; пумпи за течно ѓубре; транспорт-
ни уреди за собирање и истовар на сено и слама; 
автоматски машини за калемење на винова лоза; 
самоодни машини за сечење трева и др., со зафат 
од 1,50 m и повеќе; машини за подготвување земја 
— „мулчер"; моторни дупчалки за дупчење?" дупки 
за садење овошки и ел.; мотики, трнокОпи, вили, 
гребла, коси, српови, чакии, ножеви за сено и сла-
ма, калемарски ножови". 

/Во став 16 зборовите: „според републички про-
писи" се заменуваат со зборовите: „врз основа на 
писмено мислење од републичкиот, односно покра-
инскиот орган надлежен за образование и воспиту-
вање". Последната реченица се брише. 

По став 21-»се додаваат четири нови става, кои 
гласат: 

„Како погребна опрема од член Зв став 1 точка 
33 на Законот, што е ослободена од плаќање на да-
нокот на промет на производи, се сметаат следните 
производи кога ги предаваат организации што вр-
шат работи на погреб, закоп и одржување на гро-
бишта и гробници; сандак за закоп и лимена влошка 
за тој сандак, погребен симбол (крст, пирамида, ме-
шан и др.); урна и кутија за транспортирање на 
урна; сандак за пренос на мртовец со авио« и де.; 
покров, чаршаф, душек, перница и таиацирувг — 
— за сандаци за закоп и патики за мртовец. Како 
погребна опрема се сметаат и венците од вештачко 
и природно цвеќе и лентите за тие венци. 

Право на, набавка на патнички автомобил ,во 
смисла на член 36 став 1 точка 39 на Законот, без 
плаќање на данокот на промет на производи, има 
инвалидно лице под следните услови: 

1) набавката да ја врши непосредно од произ-
водителот или од трговската организација на здру-
жениот труд или од увоз; 

2) на продавачот, односно на "царинарницата да 
6 поднесе писмено мислење од инвалидската коми-
сија, односно од комисијата на надлежниот завод 
за рехабилитација, за својата инвалидност поради 
која е трајно врзано за употреба на инвалидска ко-
личка и поради која му е неопходен патнички ав-
томобил, дека е способен со таквото возило да упра-
вува, како и за._ денот на настапувањето на таа ин-
валидност; 

3) на продавачот, односно на царинарницата, при 
купувањето односно при увозот, да и ја поднесе на 
увид возачката исправа што мора да биде издадена 
на негово име шо денот на настапувањето на инва-
лид поста. 

Продала̂ збот, односно царинарницата е должна во 
фактурата, односно во исправата за увозот, да но 
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внесе бројот и датумот на писменото мислење на 
инвалидската комисија, односно на комисијата на 
надлежниот завод за рехабилитација, како и бројот 
и датумот на возачката исправа. 

Купувачот — инвалидно лице е должен де 
му поднесе на надлежниот орган за регистрација 
на патничкиот, автомобил фактура за купувањето 
која мора да ги содржи податоците од ст. 23 и 24 на 
овој член, а регистрацијата на патничкиот автомо-
бил, може да се изврши само на име на таквиот ку-
пувач." 

Член 25 
Во член 50 став 1 зборовите: „на чиј промет не 

се плаќа данок според тој тарифен број,, се бришат-
Став 2 се брише. 
Досегашните ст. 3 до 5 стануваат ст- 2 до 4, 

Член 26 
Чл. 53 до 55 се бришат. 

Член 27 
Во член 56 став 2 на крајот се додаваат запирка 

и зборовите: „што мора да биде усогласена со соод-
ветните книговодствени податоци". 

Член 28 
Во член 58 по зборовите: „без плаќање данок на 

промет" се додаваат запирка и зборовите: „односно 
со плаќање данок на промет по пониска стапка", на 
обете места. 

Член 29 
Во член 60 зборовите: „односно во основните 

организации на здружениот труд" и зборовите: „од-
носно основната организација на здружениот труд", 
се бришат. - . 

Се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат: 
„Даночниот обврзник од став 1 на овој член и 

доставува на секоја продавница, односно деловна 
единица за која посебно утврдува и плаќа аконта-
ции, копија на пресметката на аконтациите со ко-
пиите на вирманските налози за уплата на тие акон-
тации ,а ако аконтациите ги- утврдува и уплатува за 
сите продавници на територијата на една општина 
доставува копија на пресметката на аконтацијава 
со котлите на вирманските налози за уплата на тие 
аконтации до општинскиот орган надлежан за ра-
ботите на приходите. 

Ако основната организација на здружениот 
ТРУД — даночен обврзник ги пренела работите врз 
евидентирање, пресметување и плаќање на данокот 
на промет на продавниците и други деловни еди-
ници што вршат промет на производи надвор од те-
риторијата на општината на која е седиштето на 
основната организација на здружениот труд — пре-
сметувањето и плаќањето на аконтациите на да-
нокот на промет, го вршат тие продавници и други 
деловни единици кај надлежната служба на опште-
ственото книговодство." ~ 

Член 30 
Чл. 62 и 63 се бришат* 

Член 31 
Во член 70 став 1 зборовите: „во продавница" 

се бришат* 
Во став 3 по зборот: „граѓани" се додаваат запио«« 

ка и зборовите: „освен моторни возила*1, а пб зби-
ровите: „член 5 став 1," се додаваат зборовите: „член 
22 став 2 точка 9,". 

Член 32 
Во член 72 ст. 7 до 15 и член 73 се бришат. 

Член 33 
Во член 76 став 1 зборовите: „член 27 став 2" се 

заменуваат со зборовите: „член 27 став 3", а на кра-
јот на ставот се додава нова реченица која гласи: 
„Уплата на аконтациите и поднесување на пресмет-
ки на данокот на промет на производи Тие продав-
ници и други деловни единици вршат кај Службата 
на општественото книговодство кај која се дода 
жиро-скаетката преку која основната организацијана 
здружениот труд — даночен обврзник во чиј состав 
се, го врши своето работење.". 

Во став 2 на - крајот се додаваат зборовите: 
„(член 27 став 3 на. Законот и член 60 став 2 на овој 
правилник)". 

Член 34 
Во член 79 став 2 се брише« 
Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 2 и 3. 

Член 35 
Член 61 се брише-' 

Член 36 
Во член 82 по зборовите: „пресметаниот данок'4 

се додаваат зборовите: „по наплатените продаден!« 
производи, односно по фоктурираната реализација 
ако , таквиот начин на пресметување го одбрал са-
миот даночен обврзник". 

Член 37 
Во член 85 став 6 се брише. 
Досегашните ст- 7 до 10 стануваат ст. 6 до 9. 

Член ЗВ 
Во член 91 по став 4 се додава нов став 5, кој 

гласи: 
„Враќање на платениот данок ва промет на ку-

пувачот — граѓанин кој нема жиро-сметка, се врши 
* во готови пари". 

Член 39 
Овој правилник влегува во оила наредниот ден 

од денот на објавувањето "во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр 5-874/1 
26 јануари 1976 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

k Момчило Цековиќ, е. Р 

27. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со <|лен 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и зак 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕ-
ТО НА ВЕСНИКОТ „SALZBURGER NACHRICHTEN* 

. Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Salxburger Nachrichten", број 
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290 од 16 декември Ш5. година, што излегува на 
германски јазик во Салзбург, Австрија. . , t 

Бр. 650-1-2/191 г 
6 јануари 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

, . . Драшко, Јуришиќ* е. р. 

28. 
f Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ",, бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО ,,DER SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето во'Југославија и рас-
турањето на списанието „Der Spiegel"v број 51 од 15 
декември 1975 година, што излегува на германски 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/403 
6 јануари 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

29. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74Ј, сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „NEWSWEEK" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието „Newsweek", број 24 од 15 
декември 1975 година што излегува на англиски ја-
оАк во Њујорк,, Срединети Американски Држави. 

Бр. 650-1-27/443 
7 јануари 1976 година 

Белград 

. Заменик-еојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

• Зв.- * • • ' V ' 

Врз основа на1 член 19 од Законот за Народнава 
банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните бзнки ца републиките t и на 

, народните банки, на автономните покраини („Служ-
бен ЈЈИСТ на СФРЈ", бр. 23/72 и 36/75), во согласност 
со . Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите 
донесува \ 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ТАРИФАТА ПО 
КОЈА СЕ НАПЛАТУВААТ НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА 
УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШАТ НАРОДНАТА ВАНКА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА, НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕ-
ПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТО-

НОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

1. Во Одлуката за' тарифата по која се напла-
туваат надоместоците за услугите што ги вршат На-
родната банка на Југославија, народните банки на 
републиките и народните банки на автономните по-
краини („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/73 и 14/74) 
во точка 8 во табелата, во тарифниот став 4а процен-
т у : ,Д25" се заменува со процентот: „0,15". 

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

О. бр. 1 , . t . . 
.15 јануари 1976 година - -

. Белград - * - , 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић, е. р. 

31. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр; 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕ^ 
МА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА И ВЕНТИЛАЦИЈА И 

ЗА НЕЈЗИНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 20 ноември 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за опрема за климатизација и-вен-
тилација и за нејзини резервни делови, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, до 16*Vo-

2. Учесниците на оваа спогодба" се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени со спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6648 од 26 декември 
1975 година. 

« 4. Оваа спогодба влегува во сила* наредниот ден 
од " денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ"* . . . . . . , 
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Претставници на производителите: „Клима" — 
— Цел је, „Соко" — Мостар, „Јувент" — Загреб 
и „14 децембар" — Белград-
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
35 купувачи — потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за зголему-
вање на царинските стапки за увоз на определени 
производи, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 61/75, се поткрале долунаведените грешки, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦАРИН-
СКИТЕ СТАПКИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

Во точка 1 бројот: „01.05/6а;" треба да се брише-
Во точка 3 бројот: „15.02/3;" треба да се брише, 

а по бројот: „28.42/2а-2," треба да се додаде бројот: 
„2а-3,". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 22 јануа-
ри 1976 година-

У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КИПАР И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБА-
САДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
КИПАР 

I 
Се отповикува 
Никола Мандиќ, од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Ки-
пар. 

II 
Се назначува 
Благое Поповски, ополномоштен министер во 

Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Република Кипар. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. i \ 

У. бр. 1 
7 јануари 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на точка 4 став 3 од Одлуката за 

организацијата и работата на Протоколот на Сојуз-
ниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
4/69 и 52/75), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Душан Продановић шеф на Протоколот на Со-

јузниот извршен совет, се назначува за потсекре-
тар, во иста функција. 

Е. п. бр. 9/76 
7 јануари 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бајић Јанка Војислав, Чечарић Радана Свето-
зар, Јовановић Радосава Радомир, Качавендић Вла-
димира Радосав, Милетић Јована Драгослв, Радотић 
Николе Михајло, Спремић Милисава Симо, Станић 
Станоја Милоје; 

— за особени заслуги во ширењето на братството 
меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Јевтић Василије Милан; 
— за покажана лична храброст во борбата про-

тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Ракић Зарије Ивко; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бојић Драгутина др Петар, Марић Душана 
Миладин, Новаковић Дамњана Станимир, Пантелић 
Драгутина Новак, Павловић Драгољуба Живота, 
Полимац Димитрије Радивоје, Тадић Милорада Ми-
лисав, Видовић Јована Рајко; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Гајић Томо Митар, Филиповић Велимира Сла-
вољуб, Игњатовић Милинка Милутин, Исаковић 
Видоја Радосав, Митровић Митра Драгиша, Нешко-
вић Ристе Саво, Пантић Рајка Цветко, Пантић 
Добросава Живорад, Поповић Драгомира Душан, 
Ракић Миливоја Сретен, Симић Љубомира Прво-
слав, Станковић Илије Живан, Тешмановић Све-
томира Велимир, Вукашиновић Милорада Станко, 

• Вуковић Јована Перо, Жупунски Данила Надежда; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Антонић Кирила Цветко, Арсеновић Новака 

Митар," Аврамовић Живана Коста, Баштовановић 
Драгољуба Љубо, Богићевић Симе Милан, Цвијић 
Љубомира Јован, Деспотовић Вил оти ја богољуб, 
Деспотовић Живојина Цветко, Драгојевић Маринка 
Дамњан, Драгојевић Маринка" Душан, Ђелошевић 
Будимира Радомир, Ђукановић Радомира Десимир, 
Ђукановић Михаила Милутин, Ђурић Ђорђа Мио-
драг, Ђурић Љубише Радојко, Финогенов — Попо-
вић Зарија др Нада, Финогенов Алексе Павле, 
Глигорић Ивана Лука, Глишић Илије Миленко; 

Илић Чедомира Душан, Илић Милана Живо-
слав, Иветић Војислава др Сава, Јакић Драгољуба 
Радојка, Јаковљевић Степана Радован, Јањић Ви-
томира Миодраг, Јелић Стево Ратко, Јосиповић 
Милорада Златан, Јовановић Добросава Милојко, 
Јовановић Живка Славко, Катић Милована Љу-
бомир, Кесеровић Марка Цветко, Којић Милоја 
Александар, Комарчевић Милојка Милутин, Ко-
раћ Стратимира Славиша, Ковачевић Живка Дра-
гослав, Ковачевић Марка Милорад, Лазаревић 
Момчила Цветин, Лукић Милинка Борисав; 

Максимовић Живорада Борислав, Максимовић 
Чедомира Максим, Марјановић Драгутина Милојко, 
Марјановић Цветка Милорад. Марковић Радована 
Милорад, Марковић Владимира Радиша, Марковић 
Милоша Живко, Мићановић Спасоја Василије, 
Милосављевић Драгутина Цвета, Милошевић Илије 
Миле, Миловановић Богосава Живорад, Нешковић 
Радомира Милорад, Нешовановић — Јаковљевић 
Жарка Марија, Николић Драгољуба Цветко, Нико-
лић Михаила Ивко, Новаковић Милисава Милан, 
Пајић Стојана Велимир, Пантић Радивоја Милић, 
Павловић — Весковић Милића Даринка, Перић 
Станимира Живојин, Перишић Милана Ратомирка, 
Пешић Ивана Милутин, Петковић Тикомира Милоје, 
Петровић Дамњана Драгослав, Петровић Матије 
Милисав, Петровић Михаила Живорад, Попадић 
Милентија Макарије, Поповић Недељка Јаков, Про-
кић Милана Милоје; 

Радаљац Милутина Добросав, Радић Андрије 
Јелисавета, Радивојевић Драгољуба Милун, Радо-
сављевић Драгољуба Жика, Сандић Богољуба Сло-
бодан, Савић Мијаила Александар, Симић Милана 
Живан, Спремић Богосава Љубинко, Старинац Дра-
гослава др Адам, Стефановић Живојина Спасоје, 
Стевановић Теодора Милан, Стојиновић Добросава 
Петар, Трипковић Милисава Борисав, Васић — Је-
ремић Божидара Зорка, Васиљевић Душана Радо-
ван, Вилотић Недељка Властимир; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бојчин Милоја Живко, Ђурђевић Срећка Вла-

стимир, Гајић Рајка Станислав, Глигорић — Исаи-

ловић Драгољуба Загорка, Јевтић Божидара Дра-
гољуб, Јосић Станоја Живан, Каитовић Рајка 
Обрад, Лазић Степана Божидар, Митровић Стевана 
Драгић, . Рашевић Богомира Владимир, Шовић — 
Трнинић Ранка Ката, Тошић Цветка Милош; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Антонић Станоја Симо, Башић Анђелка др Сло-
бодан, Бојић — Маркош Николе Јелена, Вељовић 
Николе др Миливоје, Вранковић Радосава Милош, 
Драгићевић Жарка Момчило, Јевтић Недељка Пе-
тар, Катанић Милорада Лука, Кокановић Обрада 
Будимир, Лукић Жарка Крсман, Маџаревић Жи-
вана Стојан, Николић Михаила Милорад, Ракић 
Милована Радивоје, Стојановић Владимира Дра-
гољуб, Тодоровић Саве Милисав. 

Бр. 123 
2 септември 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Чехословачка Социјалистичка Репуб-
лика 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

ing. Josef Nalepka, извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Чехословачка Социјалистичка Репуб-
лика во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

Бр.125 
8 септември 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува 
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— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Република Финска 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Risto Ilmari Antero Hyvarinen, амбасадор на 
Република Финска во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија.. 

Бр. 126 
9 септември 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува 

—- за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и 
Обединетото Кралство Велика Британија и Северна 
Ирска 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

John Parker, лабуристички пратеник и претсе-
дател на Британско-југословенската парламентарна 
група. 

Бр.129 
17 септември 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Зроз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

— по повод 70-годишнината на животот и дол-
гогодишната револуционерна работа, а за особени ^ 
заслуги во Народноослободителната борба и за зна-

чаен придонес во изградбата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

Прица Уроша Срђа; 

— по повод 60-годишнината на животот и дол-
гогодишната револуционерна работа, а за особени 
заслуги во развивањето и зацврстувањето на миро-
љубивата соработка и пријателските односи помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и другите држави, како и за придонес за јак-
нењето на свеста на нашите граѓани во борбата за 
слобода и независност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Феј ић Ибрахима Салко. 

Бр. 130 
17 септември 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

23. Одлука за дополнение на Одлуката за усло-
вите за остварување "премија за згоени те-
лиња и јуниња — _ _ _ _ _ _ _ — — 65 

24. Одлука за условите за остварување на ком-
пензација за пченица што има хектолитар-
ска тежина помала од 74 Kg, но не помала 
од 65 Kg — — — — — — 65 

25. Решение за ослободување од обврската за 
полагање депозит при инвестициони вложу-
вања во објекти и опрема за потреби на но-
воосновани општини и заедници на општини 
во СР Хрватска — — — — — — — бб 

26. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за примена на даночните стап-
ки и за начинот на водење евиденција, 
пресметување и плаќање на данокот на про-
мет на производи и услуги — — — — бб 

27. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Salzburger Nachric-
hten" - — - — — — — - — — 72 

28. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на списанието „Der Spiegel" — — 73 

29. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на списанието „Newsweek" — — 73 

30. Одлука за измена на Одлуката за тарифа-
та по која се наплатуваат надоместоците за 
услугите што ги вршат Народната банка на 
Југославија, народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните по-
краини — — — — — — — — — 73 

31. Спогодба за промена на затечените цени за 
опрема за климатизација и вентилација и 
за нејзини резервни делови — — — — 73 

Исправка на Одлуката за зголемување на ца-
ринските стапки за увоз на определени 
производи — — — — — — — — — 74 

Укази — — — — — — — — — — — 74 
Назначувања и разрешувања — — — — — 74 
Одликувања — — — — — — — — — 74 

Меѓународни договори — — — — — — 83 
Издавач Новинска установа Службен лист на СФРЈ Белград, Јована Растава I Попгт фах 226 
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