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У Р Е Д Б А 
ЗА ДАНОКОТ НА ДОХОД 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Данок на доход плаќаат граѓаните што оствару-
ваат приходи од стопанска дејност, самостојни зани-
мања, имот и имотни права. 

Член 2 
Форми на данокот на доход се: 
1) данок на доход од селското стопанство, и 
2) данок на доход од самостојни занимања и имот. 

Член 3 
Данокот на дохо-д од селското стопанство се пла-

ќа на сите приходи од селското стопанство утврдени 
во катастарот на земјиштето (катастарски п-риход). 
Ако даночниот обврзник или членовите на неговото 
домаќинство имаат, покрај катастарскиот приход, 
уште и приходи од превозничка дејност, приходите 
од таа дејност се собираат со катастарскиот приход 
и се оданочуваат заедно со него. 

Данокот на доход од самостојни занимања и и-
мот се плаќа на сите приходи од стопанската деј-
ност, од 'самостојните занимања и од имотот и имот-
ните права, ако овие приходи не подлежуваат на да-
нокот на доход од селското стопанство. 

На данокот на доход оч самостојни занимања и 
имот му подлежуваат и приходите од споредните деј-
ности во селското стопанство што се постигнуваат во 
износи поголеми од обичаените во смисла на чл. 21 од 
оваа уредба, како и д,ругите приходи што ги оства-
руваат земјоделците од дејноста вон селското стопан-
ство (чл. 23 од оваа уредба). 

Член 4 
Данокот на доход се дели на основен и допол-

нителен. 
Член 5 

Основниот данок на доход се обложува по сто-
пите што се определуваат со републичките прописи 
секоја година однапред во границите определени со 
сојузни прописи. 

Стопите-на основниот данок на доход се пропор-
ционални. 

Член 6 
Дополнителниот данок на доход се обложува по 

стопите што ги определува народниот одбор на око-
лијата секоја година однапред. 

Стопите на, дополнителниот данок на доход се 
прогресивни. 

Стопите на дополнителниот данок на доход мо-
жат да бидат различни според категориите на даноч-
ните обврзници или според видовите на приходите. 

Со републички прописи можат да се определат 
до крајот на декември секоја година минимални и 
максимални стопи на дополнителниот данок на доход 
за наредната даночна година. 

Член 7 
Данокот на доход по поодделни форми се плаќа 

на подрачјето на една околија на сите приходи што 

ги оств,арува даночниот обврзник на подрачјето на 
таа околија. 

Ако даночниот обврзник остварува приходи на 
подрачје на повеќе околии, плаќа данок на доход од-
делно во секоја околија. 

Ако со оваа уредба не е пропишано поинаку, на 
доходот што е остварен на подрачје на околијата вон 
живеалиштето на даночниот обврзник данокот се плаќа 
во местото во кое е остварен најголемиот дел на до-
ходот на даночниот обврзник на подрачјето на таа 
околија. 

Член 8 
Приходите од странство се внесуваат во даноч-

ната основица на данокот на доход од самостојни за-
нимања и имот во местото на живеалиштето на да-
ночниот обврзник ако на такви приходи не се плаќа 
сличен данок во странство или ако таквите приходи 
не се ослободени од данок по оваа уредба. 

Член 9 
Ако даночниот обврзник остварува приходи што 

подлежуваат и на една и на друга форма данок на 
доход, ќе го плати основниот данок на доход оддел-
но по едната и одделно по другата форма, а допол-
нителниот данок ќе го плати по стопите што му од-
говараат на збирот на едните и другите п,риходи. 

Член 10 
Ако даночниот обврзник има приходи од повеќе 

извори за кои се пропишани одделни стопи на допол-
нителниот данок по една ̂ форма, ќе плати дополнителен 
данок по стопата што важи за тие приходи одделно, 
а која му одговара на збирот на приходите од сите 
тие извори на по-драчјето на околијата. 

Ако даночниот обврзник се задолжува со дано-
кот на доход од селското стопанство или со данокот 
на доход од самостојни занимања и имот спрема па-
ушалната даночна основица за даночната година од-
напред (чл. 37 од оваа уредба), а покрај тоа има 
и приходи од други извори што се утврдуваат и ода-
ночуваат по истекот на годината, на облогот на до-
полнителен данок на доходот од селското стопанство 
односно од самостојни занимања и имот спрема пау-
шалната даночна основица не влијаат приходите од 
други извори, ниту на стопата на дополнителниот да-
нок на доход од други извори влијае висината на да-
ночната основица на данокот на доход од селското 
стопанство односно висината на паушалната даночна 
основица. 

При облогот на дополнителниот данок на доход 
во живеалиштето на даночниот обврзник може да се 
земе во обзир и висината на приходите остварени на 
подрачјето на другите околии, и тоа само заради 
определување висината на стопата што ќе се примени 
на приходите остварени на подрачјето на околијата во 
која се наоѓа живеалиштето на даночниот обврзник. 

Одредбите од претходниот став не можат да се 
применат при облогот на данокот во околиите вон 
живеалиштето на даночниот обврзник туку на под-
рачјето на тие околии дополнителниот данок се об-
ложува независно од приходите остварени на подрач-
јето на други околии. 

Член И 
Занаетчиите и земјоделците што постојано или од-

време навреме земаат на работа туѓа работна сила 
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плаќаат, покрај данокот на доход, уште и данок за 
употреба на туѓа работна сила, 

Данокот за употреба на туѓа работна сила се об-
ложува по стопала која се определува со сојузни 
прописи. 

Данокот за употреба на туѓа работна сила и' при-
паѓа на околијата (градот односно градската општина 
со одделни права). 

Член 12 
Ослободување од данокот на доход и давање да-

ночни олеснел и ја може да биде само во случаите и 
границите предвидени со оваа уредба или со посебен 
сојузен пропис. 

Член 13 
Приходите што се времено ослободени од данок 

не влијаат на висината на даночната стопа што се 
применува на другите приходи. Сепак, ако е работата 
во здобивање или губење некакви права врз основа 
на даночниот цензус во кој влегува данокот на овие 
приходи, мора да се пресмета данокот како да не 
постои времено ослободување. Така обложениот да-
нок нема да се наплатува, туку ќе се наплатува само 
оној данок што е обложен на приходите што не се 
ослободени од данок. 

Член 14 
Со посебни прописи, со кои се предвидува здо-

бивање или губење на некакви права на поодделни 
лица во врска со нивната имотна состојба, се опре-
делува што и во која големина служи како цензус 
за здобивање или губење на тие права. 

Ако спрема посебните прописи се предвидува 
здобивање или губење некакви права врз основа н^ 
висината на данокот на доход, тогаш се зема во об-
ѕзир вкупниот данок на доход (основен и дополни-
телен), ако со тие прописи не е пропишано поинаку. 

Во даночниот цензус се засметува вкупниот да-
нок на доход без неговото намалување што произ-
легува поради признавањето на временото ослободу-
вање од данок и поради признавањето на даночните 
олесненија. 

Даночниот цензус на член на домаќинството се 
пресметува на тој начин што збирот на данокот на 
доход на старешината и на членовите на домаќин-
ството ќе се подели со бројот на сите членови на до-
маќинство^. 

И. ДАНОК НА ДОХОД ОД СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО 

1) Даночен обврзник 
Член 15 

Даночен обврзник на данокот на доход од сел-
ското стопанство е сопственикот или плодоуживате-
лот на земјиштето. 

Ако повеќе сопственици односно плодоуживатели 
на земјиштето живеат во заедничко домаќинство, то-
гаш еден од нив и тоа по правило старешината на 
домаќин-ството, се задолжува со данокот на доход од 
селското стопанство на катастарскиот приход на сите 
членови на домаќинството и на нивните приходи од 
споредните дејности во селското стопанство. 

Ако се води спор за сопственоста или за плодоу-
живањето на земјиштето, даночен обврзник е лицето 
што го користи земјиштето. 

Член 16 
Ако во текот на годината се измени даночниот 

обврзник, така што земјиштето да го користи д-руго 
л не она лице што било воведено во катастарот на 
земјиштето на 1 јануари во годината за која се врши 
облогот, финансискиот орган по барање од поране-
шниот или новиот даночен обвпзник ќе изврши изме-
на во висината на облогот на данокот, и тоа дури от-
кога ќе биде спроведена соодветната измена во ка-
тастарот на земјиштето. 

2) Даночна основица 
Член 17 

Даночната основица на данокот на доход од сел-
ското стопанство ја сочинува збирот на приходите од 
селското стопанство на сите членови на едно дома-

ќинство на подрачјето на една околија што се утвр-
дени на катастарот на земјиштето (катастарски при-
ход) спрема состојбата на 1 јануари во годината за 
која се врши облог на данокот, 

Катастарскиот приход од земјиштето кое се наоѓа 
на подрачје на околии што се граничат со околијата 
во која даночниот обврзник има живеалиште и' се 
додава на даночната основица на данокот на доход 
од селското сто-панство во околијата во која даноч-
ниот обврзник има живеалиште. 

Член 1Ѕ 
Катастарскиот приход се утврдува по Уредбата 

за катастарот на земјиштето и по други посебни про-
писи. 

Член 19 
Приходите од споредни дејности во селското сто-

панство што ги оствариле даночниот обврзник и чле-
новите на неговото домаќинство во претходната годи-
на му се додаваат на катастарскиот приход од земји-
штето по чл. 17 од оваа уредба и со него сочинуваат 
една даночна основица. 

Во даночната основица на данокот на доход од 
селското стопанство во о.колијата во која даночниот 
обврзник има живеалиште се внесуваат и приходите 
од споредни дејности во селското стопанство на под-
рачјето на соседните околии. 

- Член 20 
На данокот на доход од селското стопанство му, 

подлежува катастарскиот приход од земјиштето што 
може да се искористува како селско-стопанско, без 
обзир дали фактички се искористува така или се упо-
требува за некоја друга цел поради која не е про-
пишано ослободување од данокот на доход. 

Од даночната основица од данокот на доход од 
селското стопанство ќе се одбие катастарскиот приход 
од она земјиште чие обработување е забрането од 
надлежниот орган. 

Со републички прописи може да се определи ка-
ко дотација во вид на ослободување од плаќање да-
нок на доход од селското стопанство на оние да-
ночни обврзници што пр-иходите ги употребуваат за 
одржување историски и културни споменици. 

Член 21 
Ако со искористувањето на земјиштето за други 

цели вон селското стопанство (ваѓаше песок, чакал и 
камен, печење тули, вар, ќумур и сл.) или од спо-
редни дејности во селското стопанство (од гаење пти-
ци, пчели и свилени буби, од домашна радиност, од 
собирање лековити растенија и шумски плодови, од 
лов, риболов и слични дејности), се остваруваат при-
ходи над обичаените, така што тие дејности да до-
биваат карактер на одделни и постојани стопанисува-
ња, се плаќа данокот на доход од самостојни зани-
мања и имот. 

Со републички прописи ќе се определи кога ќе 
се смета дека остварените приходи се над обичаените. 

Член 22 
Приходите од превозничка дејност како според-

на дејност во селското стопанство, што ги оствару-
ваат земјоделците и членовите на нивните домаќин-
ства му се додаваат на катастарскиот приход и со не-
го се оданочуваат со данокот на доход од селското 
стопанство без обзир на нивната висина. 

Член 23 
Приходите од дејности вон селското стопанство, 

како што се: уем '(ушур) од вршалки, триери, мел-
ници, воденици, казани за печење ракија и сл., при-
ходите од риболов како редовно занимање, приходи-
те од разни занаети итн., се оданочуваат одделно со 
данокот на доход од самостојни занимања и имот. 

Член 24 
Данокот на приход од земјиштето дадено во закуп 

го плаќа закуподавецот спрема катастарскиот приход 
како да го обработува тој. 

Ако е закупнина,та поголема од катастарскиот при-
ход, вишокот одделно се оданочува со данокот на 
доход од самостојни занимања и имот. 
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Ако е закупец задруга или селско-стопанско до-
бро, закуподавецот плаќа на закупнината са,мо допол-
нителен данок на доход од селското стопанство. 

Ако со републички прописи е позволено издава-
ње на земјиште во закуп врз основа на јавно надда-
вање, висината на закупнината, што е постигната со 
јавно наддавање служи ка,ко основица за облог на 
данокот на доход од селското сто-панство. , 

Член 25 
Од данокот на доход од селското стопанство трај-

но се ослободуваат приходите од: 
1) земјиштата на странски држави околу згради-

те на дипломатските и конзуларните претставништва 
под -"слов на реципроцитет; 

2) земјиштата под згради како и дворовите до 
500 м2, ако не се издаваат одделно под закуп или не 
се уживаат одвоено од зградата; 

3) дворовите на богомолите; 
4) земјиштата на кои се направени насипи, кана-

ли (прокопи) и нивни брани, одбранбени врбаци и за-
сади, ровови и други постројки од земја потребни за 
одбрана од поплави, и за одводнување или наводну-
вање. 

Ослободувањата наведени во претходниот став пре-
стануваат штом престане земјиштето да се користи за 
целта која го дава правото на ослободување. 

Престанокот на условите за даночно ослободува-
ње по овој член даночниот обврзник е должен да му 
го пријави на надлежниот финансиски орган во срок 
од 30 дена од денот кога станала промената. 

Член 26 
Времено се ослободуваат од данокот на доход 

од селското стопанство приходите од земјиштата: 
1) што на денот на влегувањето во сила на оваа 

уредба биле неупотребливи за селско стопанство, па 
со вонредни трошоци ќе се сторат употребливи — за 
Бре4'? од 15 години; 

2) на кои ќе се засадат нови лозја, и тоа: 
а) на лозарска земја — за 4 го-дини; 
б) на камена или песоклива зе,мја — за 10 год.; 
в) на жив песок — за 20 години; 

3) на кои ќе се засадат нови овошни градини, 
и тоа: 

а) со сливи, јаболки, круши или со друго пле-
меник овошје — за 8 години; 

б) со ореви, бадеми и лешници, портокали, 
лимони, смокви, и друго јужно овошје -
за 10 години; 

в) со маслини — за 20 години; 
4) што ќе се пошумат по упатство и под надзор 

на надлежните органи — за 20 години. 
Народниот одбор на околијата може да го про-

должи траењето на ослободувањето од данокот на 
доход од селското стопанство од претходниот став до 
половина на определеното време, и тоа само во поглед 
на данокот што му припаѓа на народниот одбор. 

Народниот одбор на о-колијата може да пропише 
со одлука времено ослободување од данокот на до-
ход на приходите од земјиштето што е употребено 
за гаење зарзават во индустриските населби и нив-
ната непосредна близина. 

За лозјата со хибридна лоза не можат да се да-
ваат никакви даночни ослободувања ни олесненија. 

Ослободувањата од претходните ставови течат од 
1 јануари на наредната' година по исполнувањето на 
условите за ослободување. 

Член 27 
Правото на времено ослободување од данокот по 

Претходниот член се остварува со одделна молба што 
ја предава даночниот обврзник до финансискиот ор-
ган на народниот одбор на околијата до крајов на го-
дината во која станале условите за ослободување од 
данокот. 

Член 28 
На приходите од земјиштата чијашто плодност е 

подобрена по влегувањето во сила на оваа уредба со 
вонредни трошоци и работи (со регулација на водо-
теци, заштита од поплави, исушување, наводнување, 

дренажа, заштита од порои, калцификација, мелиора-
ција на киселото земјиште и крш и -со други мерки) 
даноч-ниот обврзник ќе плаќа уште за натамошни 15 
години данок на доход по катастарскиот приход што 
постоел пред да се извршат мелиорациони^ работи 
(даночно олеснение). 

Народниот одбор на околијата може да га про-
должи траењето на даночното олесневме по претход-
ниот став за натамошни 7 години, и тоа само во по-
глед на данокот што му припаѓа на народниот одбора 

Член 29 
Катастарскиот приход од земјиштето на 'пооддел-

н и даночни обврзници може да се намали за однос-
ната година ако просечниот годишен принос од земји-
штето им се намалил за преку 250Љ, и тоа поради еле-
ментарни непогоди, растениски болести и штеточи-ни 
или поради други вонредни настани што не можел 
даночниот обврзник да ги спречи. 

Со републички прописи можат да се предвидат 
условите под кои ќе се врши намалувањето на ка-
тастарскиот приход поради намалување приносот пре-
дизвикано со настаните наведени во претходниот став, 

Ако намалувањето на катастарскиот ј приход са 
однесува до сета околија или до подрачје на една/ 
или повеќе општини мора претходно да се прибави со-
гласност од републичкиот државен секретаријат за 
работи на стопанството во поглед на вкупниот износ 
на отписот. 

Решение за намалување на катастарскиот приход , 
по претходните ставови донесува финансискиот ор-ган 
на народниот одбор на околијата. 

Против решението за намалување катастарскиот 
приход по претходните ставови даночниот обврзник 
може да поднесе жалба до републичкиот државен се-
кретар за работи на стопанството односно до секре-
тарот за работи на стопанството на автономната еди-
ница во срок од 15 дена од денот кога му е соопште-
но решението. 

Член 30 
Катастарската управа на народниот одбор на око-

лијата е должна до крајот на месец декември секоја 
година да испрати до финансискиот орган на народ-
ниот одбор на околијата список на сите лица, на кои 
во катастарот на земјиштето им е пресметан катастар-
скиот приход, со назначување на нивното живеалиште 
и вкупниот износ на нивниот катастарски приход. 

Приходите од споредните извори во селското сто-
панство се утврдуваат одделно по одредбите од оваа 
уредба. 

Член 31 
Секој приход од споредните дејности во селското 

стопанство што се внесува во даночната основица на 
данокот на доход од селското стопанство, како и тро-
шоците што биле потребни за остварување на тие 
приходи се утврдуваат и искажуваат одделно по 
поодделни извори. 

Како одделен извор на приходи се смета секој 
извор на приходи за кој е предвидена одделна стопа 
на дополнителниот данок на доход. 

Член 32 
Финансискиот орган на народниот одбор на око-

лијата составува распоред на данокот на доход од 
селското стопанство по општините и го пресметува 
данокот за секоја година одделно со примена на со-
одветните стопи на основниот и дополнителниот да-
нок на утврдените даночни основици. 

Член 33 
Финансискиот орган на народниот одбор на око-

лијата е должен да ги извести даночните обврзници 
за утврдената даночна основица и пресметаниот да-
нок на доход од селското стопанство. 

Известувањето по претходниот став се врши со 
истакнување распоредот на данокот на јавен увид во 
просториите на народниот одбор на општината, 

За истакнувањето распоред на јавен увид народ-
ниот одбор на општината ги известува даночните об-
врзници на обичаен начин. 

Распоредот на данокот мора да биде истакнат на 
јавен увид најмалку 10 дена. 
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III. ДАНОК НА ДОХОД ОД САМОСТОЈНИ 
ЗАНИМАЊА И ИМОТ 
1) Даночен обврзник 

Член 34 
Даночен обврзник на данокот на доход од само-

стојни занимања и имот е секое лице што остварува 
приходи од стопанска дејност, сајмостојни занимања, 
имот и од имотни права. 

2) Даночна основица 
Чле,н 35 

Даночната основица на данокот на доход од са-
мостојни занимања и имот ја сочинува собирот на при-
ходите на еден даночен обврзник што се остварени на 
подрачје на една околија во текот на годината за ко-
ја се врши облогот на данокот, а на кои не се плаќа 
данок на доход од селското стопанство. 

Член 36 
Секој приход што се внесува во даночната осно-

вица на данокот на доход од самостојни занимања и 
имот, како и трошоците што биле потребни за оства-
рување на тие приходи се утврдуваат и искажуваат 
по поодделни извори. 

Како еден извор на приходите се смета: одделно 
секоја стопанска дејност, секое самостојно занимање, 
секој вид лична работа за која е предвидена одделна 
стопа на дополнителниот данок на доход, секоја зграда 
и секој друг имот (освен селско-стопанско земјиште) 
и имотно право. 

Член 37 
Даночната комисија на народниот одбор на око-

лијата однапред ќе ја утврди за даночната година па-
ушалната даночна основица на данокот на доход од 
самостојни занимања и имот на оние занаетчиски ду-
ќани што не запослуваат туѓа работна сила. На дру-
гите занаетчиски дуќани што заштедуваат туѓа работ-
на сила, како и на приватните угостителски дуќани 
даночната комисија може исто така да им утврди па-
ушална даночна основица однапред за даночната го-
дина. 

Органот на народниот одбор на околијата, што со 
посебни прописи е овластен за склучавање договори 
за управување со угостителски и занаетчиски дуќан, 
може со даночниот обврзник да договори паушален 
износ на данокот на доход во согласност со финанси-
скиот орган. 

Член 38 
Правосилно обложениот данок на доход оцоред 

паушалната даночна основица не може да се менува 
во текот на годината. 

Ако даночниот обврзник запосли во текот на го-
дината работници или заоосли повеќе работници одо-
што ги имал кога му е определена паушалната да-
ночна основица, за преостанатиот дел на годината ќе 
му.се изврши облог на данокот според новата паушал-
на даночна основица или данокот ќе му се обложи по 
истекот на годината опрема фактички постигнатиот 
приход, а данокот на доход спрема паушалната дано-
чна основица ќе се отпише. 

Ако даночниот обврзник го намали бројот на за-
послените работници, нема да му се врши облог на 
данокот според новата паушална даночна основица. 

Учениците во стопанството не се земаат во обзир 
како туѓа работна сила при определувањето или ме-
нувањето на паушалната основица на данокот на 
доход. 

Член 39 
На даночните обврзници што се занимаваат со 

вршење услуги без постојано работно место финанси-
скиот орган на народниот одбор на околијата данокот 
им го определува во постојан износ. 

Член 40 
Во случаите во кои е тоа предвидено со оваа у-

редба ќе се обложува данок на приходот по пропор-
ционалната или протресената даночна стопа според 
висината на приходот или прометот во секо! поодде-
лни случај (без обзир на висината на сите приходи од 
тој извор и висината на приходите од други извори 

на даночниот обврз-ник (данок на приходи од случај 
до случај). 

Член 41 
Ако даночниот обврзник — физичко лице врши 

некаква стопанска дејност на подрачјето на околијата 
на кое не се наоѓа неговото живеалиште, должен е 
пред почетокот на дејноста да му ги пријави на фи-
нансискиот орган на народниот о збор на околијата 
видот и вредноста на работите што ги презел или 
намеравал да ги преземе на неговото подрачје и ви-
сината на приходите што ќе ги оствари на тие работи. 

Во случајот од претходниот став, финансискиот 
орган на народниот одбор на околијата може да ја 
определи висината на данокот однапред, а може да 
определи само аконтации на данокот и по завршетокот 
на работите да го пресмета данокот (данок на до-
ход од времена дејност). 

3) Извори на приходите 
а) П р и х о д и о д с т о п а н с к и , д е ј н о с т и и 

с а м о с т о ј н и з а н и м а њ а 
Член 42 

Како приходи од стопанска дејност и самостојни 
занимања (од тековинска дејност) се сметаат прихо-
дите што произлегуваат од самостојните стопански 
дејности, како што се: 

1) занаетчиски дејности или дејности слични на 
занаетчиската; 

2) самостојни професионални дејности (адвокат-
ска, лекарска, инженерска и др.); 

3) секоја друга дејност што се врши со цел на 
заработка, без обзир дали се врши постојано или по-
времено, освен послувањето во селското стопанство. 

Како приходи од тековинска деј-ност се сметаат и 
приходите што произлегуваат од самостојната стопан-
ска дејност на лицата што се социјално осигурени (ра-
ботници и службеници и членови на занаетчиски за-
други и лица што се изедначени со овие), а кои по до-
звола од надлежниот орган самостојно се занимаваат 
со стопанска дејност. 

Лицата што вршат самостојна професионална деј-
ност ќе се оданочуваат по одредбите од оваа уредба до 
донесувањето на посебни прописи за вршење на тие 
дејности и извршување на обврските спрема општество-
то од страна на лицата што ги вршат. 

Член 43 
Не се сметаат како приходи од тековинска деј-

ност во смисла на одредбите од оваа уредба: 
1) приходите од личниот тру.д на учениците и 

студентите, додека се на редовно школување; 
2) приходите од побелувањето што се врши во 

рамките да домаќинството за не-посредните потреби на 
домаќинството; 

3) приходите од преработката на сопствени сел-
скостопански производи и приходите од споредни деј-
ности во селското стопанство со кои се преработуваат 
на обичаен начин исклучиво сопствени производи, 
како што се: конзервирање на овошје, производство 
на вино и ракија, п,реработка на лен, кадела, волна-, „ 
изработки од лико, колје итн.; 

4) приходите о д ' постојаниот работен однос, од 
примањата по основот на социјалното осигурување, 
одликување и народно признание, социјална помои! 
и стипендија; 

- 5) приходите на свештениците што се социјално 
осигурени а што ги остваруваат тие со вршењето на 
свештеничката служба. 

Со републички прописи можат да се ослободат од 
данокот на доход приходите што со вршење на дејо 
поста се остваруваат во форма на примени подароци 
доброволни прилози и слични приходи. На другите 
подароци не се плаќа данок на доход. 

Член 44 
Во даночната основица не се внесува делот на при-

ходите од стопанска дејност и самостојно занимање 
што служи како основица за плаќање на придонесот 
за социјално осигурување на обврзникот што го пла-
ќа овој придонес од остварените приходи. 
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Член 45 
Од достигнатиот бруто приход од тековине:^ деј-

ност се одбиваат фактички сторените трошоци што 
биле потребни за остварување на тој приход. 

Како бруто приход се смета вредноста на сто-
ката пуштена ,во промет односно вредноста на надок-
надата за извршените услуги. 

Камо трошоци потребни за остварување на при-
ходите ;ч)д тековни спа дејност што се признаваат и 
одбиваат од бруто приходот се сметаат трошоците 
на производството и трошоците на режијата, како 
што се: 

1) вредност на потрошените суровини; 
2) вредност на потрошените помошни и погонски 

материјали; 
3) исплатени заработки и плати на работниците и 

службениците до износот на просечните плати; 
4) придонес за социјално осигурување на лицата 

што се во работен однос; 
5) амортизација на машини, алати и згради; 
6) катастарски приход на земјиштето што непо-

средно и служи на стопанската дејност; 
7) закупнина за локал во туѓа зграда и закупна 

вредност на сопствената зграда што се користи за сто-
панската дејност во износот што е сметан како при-
ход од зграда; 

8) износи за огрев и осветление на работните про-
стории и други слични издатоци; 

9) канцелариски трошоци; 
10) данок на промет, царини и такси во врска со 

вршењето на односната дејност и членарина на комо-
рите, што се однесуваат на годината за која се врши 
облогот. 

Сојузниот "Државен секретар за работи на народ-
ното стопанство ќе ги пропише максималните износи 
(стопи) гна амортизацијата што ќе се признаваат како 
одбиток од бруто приходите при утврдувањето на 
даночната основица на данокот на доход. 

Сите тромиот! мораат во даночната пријава или 
други податшрг да "бидат поединечно искажани и, по 
правило, со документи потврдени. Веродостојноста на 
документите, како и тоа дали и во кои износи ќе се 
признаат недо к ум ен тир ан ит е издатоци ја цени органот 
надлежен за облог на данокот. 

Член 46 
Не се признаваат како трошоци и не можат да 

се одбијат од бруто приходот: 
1) губитоци од поранешните години; 
2) вредност на трудот на даночниот обврзник и 

на членовите од неговото домаќинство влошен во од-
носната ^дејност или занимање; 

3) трошоци на домаќинството на даночниот об-
врзник,4 во која и да е форма; 

4) дарови и недоговорени награди на запослени-
те м и други лица како и други незадолжителни из-

лд атаци; 
5) камати на сопствените основни и обртни сред-

ства; 
6) платен или резервиран данок на доход, лока-

лен данок, местен самопридонес и данок на наслед-
ства и подароци; 

7) суми внесени во резервни фондови (дотации), 
освен сумите за кои се дава право на отпис по точ. 
5 чл. 45 од оваа уредба; 

8) суми употребени за наголемување основните и 
обртните средства или за отплата на долгот; 

9) трошоци сторени за здобивање со приходи што 
со оваа уредба или со посебни прописи се ослободени 
од плаќање данок на доход; 

10) секое оптовглување на застапништво, прет-
ставништво или филијала во Југославија од главниот 
завод (централата) од странство во име на дел на 
режиски трошоци на заводот во странство. 

б) П р и х о д и о д з г р а д и 
Член 47 

Во смисла на одредбите од оваа уредба, за згра-
да се смета секој градеж што е наменет за живеење 

или некаква друга трајна у.потреба а што донесува 
приходи. 

Не се сметаат за згради: воденици што можат да 
работат само периодично, лаги, воденици на лаги и 
други пловни објекти, земуници, згради плетари или 
на овие соодветни примитивни згради направени од 
необработен камен, шатори од платно, кола направе-
ни за живеење, а исто така и градежи што се прават 
на кусо време и се користат најмногу три месеци. 

Ако објектите од претходниот став се издаваат во 
закуп, приходите од закупнината одделно ќе се пре-
сметуваат и ќе се внесат во даночната основица. 

Член 48 
Приход од згради е паричната вредност на кори-

ста што ја постигнува сопственикот или плодоужива-
телот со издавање во закуп или со сопствена употре-
ба на зградата. 

Член 49 
Како приход од зграда издадена во закуп се зема 

износот на закупнината (станарината) и вредноста на 
сите обврски и услуги што е должен закупецот да 
му ги врши на закуподавецот. 

Ако се издава зградата во закуп или се користи 
само за време на сезоната (полски куќи и др.)," како 
годишна закупнина се зема износот на закупнината 
што се постигнува за време на сезоната. 

Закупот и висината на закупнината се докажува 
со договор за закупот помеѓу закуподавецот и заку-
пецот. 

Член 50 
Како приход од зграда или дел од згради што не 

е издаден во закуп се зема вредноста на закупнината 
што би можела според месните прилики да се постиг-
не кога би се издала зградата односно дел од згра-
дата во закуп. 

Член 51 
Ако е пријавена помала закуп.нина од онаа што се 

постигнува фактички односно што би можела да се 
постигне да е издадена зградата или делот од зграда-
та во закуп, закупнината ќе се утврди по одредбите 
на чл. 50 од оваа уредба, но со тоа даночниот обврз-
ник не се ослободува од одговорноста за делото при-
кривање данок. 

Член 52 
Закупната вредност на зградите и нивните делови, 

што не можат да се издаваат во закуп од објективни 
разлози, што станале неупотребливи поради елементар-
на непогода ш и не можат да се употребува! од кој 
и да е разлог, не се смета во приходи подложни на 
данок и не се внесува во даночната основица. 

Член 53 
Во даночната основица не се внесува ни закуп-

нината што не можела да се наплати ни преку суд. 
Одредбите од претходниот став не се примену-

ваат во случаи кога закупниот однос постои помеѓу 
роднините по крвно сродство во права линија или во 
странична линија до четвртиот степен или помеѓу род-
нини по тазбика до четвртиот степен. 

^наплативоста на закупнината се докажува со 
судска одлука и мора да му се пријави на надлежниот 
финансиски орган пред да истече срокот за подне-
сување даночни пријави. 

Ако судската одлука за ^наплативоста на закуп-
нината е примена по истекот на срокот за поднесу-
вање даночни пријави, пријавата за ненаплативоста на 
закупнината се поднесува во срок од 30 дена од денот 
на приемот на судската одлука. Ако е ов^а пријава 
поднесена навремено пред да се изврши облогот, дано-
кот на ненаплативата закупнина нема ни да се обло-
жува^ а ако е пријавата поднесена навремено по 
облогот на данокот, соодветниот дел на обложениот 
данок ќе се отпише. 

Пријавите за отпис на данокот поради ненаплати-
вост на закупнината што се поднесени ненавремено 
нема да се земаат во обзир. 

Член 54 
Обврската за плаќање данок на приходите од 

згради почнува првиот ден на наредниот месец по из-
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давањето на дозволата за употреба на зградата, од-
носно по употребата ако зградата почнува да се упо-
требува пред издадената дозвола. 

Ако приходите од' зградите биле ослободени од 
данокот на доход обврската за плаќање данок почну-
ва првиот ден на наредниот месец по престанокот на 
ослободувањето. 

Обврската за плаќање данок на приходите од згра-
ди престанува првиот ден на наредниот месец по пре-
станокот на употребата на зградата поради оштетува-
ње или ако од кој и да е друг разлог зградата станала 
неупотреблива или настапиле услови за даночно осло-
бодување. 

Член 55 
Не се засметуваат во приходи од згради и се осло-

бодуваат од данокот на доход: 
1) износите на закупнината со кои располагаат 

куќните совети, станбените заедници и општините; 
2) закупната вредност на зградите на странски 

држави во кои се сместени нивните дипломатски и 
конзуларни претставништва, под услов на реципро-
цитет; 

3) закупната вредност на црквите, манастирите и 
другите згради што и' припаѓаат на црквата ако се 
употребуваат непосредно како богомоли или за други 
верски цели; 

4) закупната вредност на зградите на селско-сто-
панските домаќинства што се наоѓаат во села и вон 
реонот на градови, бањи, купалишни, климатски и ту-
ристички места, што ги користат овие домаќинства за 
живеењето на своите членови, за сместување доби-
ток, селско-стопански алат и селско-стопански произ-
води. 

Со цел да се применат одредбите од претходниот 
став, народниот одбор на околијата (градот) ги опре-
делува границите на реоните на градови, бањи, купа-
лишта, на климатски и туристички места. 

Ослободувањето по овој член престанува за сета 
зграда односно за дел од зградата ако се издаде згра-
дата во целост или делум под закуп или не се упо-
требува повеќе. 

Престанокот на условите за даночно ослободува-
ње по овој член даночниот обврзник е должен да му 
го пријави на надлежниот финансиски орган во срок 
од 30 дена од денот на станатата измена. 

Член 56 
Не се засметуваат во приходи од зградите и се ос- . 

лободуваат од данокот на доход приходите односно 
закуината вредност на новоизградените станбени згра-
ди за 20 години, сметајќи од првиот ден на наредниот 
месец откога ќе почне да се употребува зградата. Ова 
ослободување важи и за приходите односно закупна-
Та вредност од војната довршените односно по-
правените згоади што биле оштетени во војната, за 
преку 50%. Ова ослободување односно олеснување се 
дава само за оние згради што се изградени односно 
поправени по одобрен,ие од надлежниот орган. 

Правото на времено ослободување од претход-
ниот став ^е остварува со одделна.претставка, која се 
по,днесува до надлежниот финансиски орган во срок 
од 30 дена од денот кога почнала употребата на згра-
дата. Ако претставката за ова ослободување се подне-
се по определениот срок, ослободувањето ќе се смета 
од првиот ден на наредниот месец по поднесената 
претставка, а за минатото време се скусува траењето 
на ослободувањето. 

Член 57 
Од бруто приходите од згради се одбиваат тро-

шоците на управата, одржувањето и амортизацијата. 
По постила, ^ трошоците на управата, одржување-

то и амортизацијата на зградите се признаваат во 
фактичните износи. Со републички прописи можат да 
се нормираат овие трошоци и да се определи во про-
цент колку, со обзир на локалните прилики, ќе се при-
знае на име трошоци на управата, одржувањето и а-
мортизацијата на зградите. 

При оданочувањето на станбените згради што биле 
оштетени Во војната за помалу од 50%, место амор-

тизација се одбиваат од бруто приходите трошоците 
што се сторени за поправање на тие згради, и тоа на 
на след.и начин: и 

1) ако сумата на трошоците не го преминува едно-
годишниот износ на чистиот приход од зградата, од-
бивањето ќе се врши во тек на петгодиии во годишни 
износи по 20% од сторените трошоци; 

2) ако сумата на трошоците го надминува; едно-
годишниот до десетгодишниот износ на чистиов при-
ход од зградата, одбивањето ќе се врши воттек на 
10 години во годишни износи по 10% од сторените 
трошоци; 

3) ако трошоците го преминуваат десетгодишниот 
износ на чистиот приход од зградата ќе се врши: одби-
вање на целиот износ на чистиот приход од зградата 
додека, на тој начин не ќе се амортизираат сторените 
трошоци. 

Член 58 
Закупецот е должен во даночната пријава на за-

куподавецот да го потврди со својот потпис износот 
на закупнината што му ја плаќа на закуподавецот 
и по барање од финансискиот орган да ги даде 
податоците потребни за утврдување износот на за-
купнината. 

Член 59 
При пренесувањето правото на своина на зграда, 

државните органи што го потврдуваат пренесувањето 
должни се да го известат за тоа финансискиот орган 
на околијата градот на чие подрачје се наоѓа зградата. 

Исто така државните органи што издаваат дозволи 
за градба или употреба на нови згради, должни се за 
издадените дозволи да го известат финансискиот орган 
на народниот одбор на околијата односно градот на 
чие подрачје се врши градењето односно употребата 
на зградата. 

Член 60 
За сите градежни објекти што се сметаат за згра-

ди во смисла на одредбите од оваа; уредба,", исклучувајќи 
ги зградите трајно ослободени од данок, финансискиот 
орган на народниот одбор на околијата води за секоја 
општина одделен катастар на згради. ' ^ 
в) П р и х о д и о д д р у г и м о т и и м о т н а п,р,ава 

Член 61 
Како приходи од друг имот и имотни права се 

сметаат: каматите, приходите од патенти, приходите 
од потстанарски закупнини, закупнината за подвижни 
ствари ако давањето на овие ствари во закуп-не се 
врши во вид на постојано занимање закупнина^ За 
неподвижни ствари што не се сметаат за зграби (во-
деници и др.) и сл. г 

Член 62 ^ 
Не се засметуваат во приходи од друг имет и 

имотни права, а се ослободуват од данокот на ;ЅоКод: 
1) примањата по основот на осигурувања на 

животот; 
2) осигурените ренти; ,Ј 

3) каматите и згодитоците по внатрешните заземи 
и државните обврзници; 

4) приходите од влоговите на штедење; 
5) згодитоците по лозовите на Југословенската др-

жавна лотарија; ? -
6) доброволните прилози, ако со сојузни или ре-, 

публички прописи не е определено поинаку. 
Член 63 

При пресметувањето на даночната основица, од 
бруто приходот од друг имот и имотни права се одби-
ваат сторените трошоци што биле нужни за постигну-
вањето на тие приходи. 
4) Облог на данокот на доход од самостојни занимања 

и имот 
Член 64 

Облог (пресметка) на данокот на доход од само-
стојни занимања и имот се врши: 

а) со примена на даночната стопа врз утврдената 
годишна даночна основица; 

б) со примена на даночната стопа врз поединечните 
приходи или врз поединечен промет; 4 
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в) во определен износ без обзир на висината на 
приходите. 

а) О б лго г н а д а н о к о т с п р е м а у т в р д е н а т а 
/ г о д и ш н а д а н о ч н а о с н о в и ц а 

Член 65 
Годишната даночна основица се утврдува: 
1) тУИстекот на годината со оценка на фактичкиот 

приход постигнат во текот на даночната година, или 
2) За1 даночната година однапред со оценка на 

приходот што ќе се постигне во текот на даночната 
година; 

Член 66 
Облогот на данокот на доход од самостојни за-

,нимања и имот спрема годишната даночна основица 
се врши на оние приходи за кои не е предвидено 
плаќање на данокот во постојан износ, во процент од 
прометот 1или од поединечен приход. 

п Член 67 
Народниот одбор на околијата е должен да води 

список на даночните обрзници на данокот на доход. 
Народниот одбор на општината е должен да про-

вери секоја година во месец јануари на своето по-
драчје дали сите лица што се обврзани на плаќање 
данок на доход се внесени во даночните распореди 
или други списоци на даночните обврзници, да ги 
спроведе измените во списоците и исправените и до-
полнетите списоци да ги испрати до финансискиот ор-
ган на народниот одбор на околијата. 

Во списоците од претходниот став нема да се 
внесуваат оние даночни обврзници што имаат само 
приходи од селското стопанство содржани во катастар-
скиот приход, Како и приходи од згради. 

Член 68 
Сите дан,очни обврзници што плаќаат данок на 

доход ојј с^мо.с^ојни занимања и имот спрема го-
дишната / д а в а л а основица — без обзир дали даноч-
ната бенови.^, се утврдува по истекот на годината 
или однапред - должни се да поднесат даночна 
пријава. 

Даночните обврзници што се задолжуваат со данок 
спрема фактички постигнатиот приход во текот на 
д а н о ч н а ) година должни се да поднесат1 даночна 
пријава.,33)1 бруто приходот постигнат во текот на го-
дината ,^оја се врши облог на данокот и за сторените 
трошдцн-^цто биле потребни за постигнување на тие 
приходи^.; и тоа одделно по поодделни извори на 
приходите ,,со точно назна-чување местата каде .што 
се наоѓаат изворите на приходите. 

Даночните обврзници што се задолжуваат со де-
иок сдр^ма приходот што ќе се постигне во текот на 
даночната година должни се да поднесат даночна при-
јава за, /бруто приходите што предвидуваат дека ќе 
ги постигнат во 'Х̂ екот на годината за која се врши 
облог на данокот и за трошоците што ќе бидат по-
требни за постигнување на тие приходи, во сето на 
начинот од претходниот став. 

Член 69 
Ако даночниот обврзник на данокот на доход од 

селското стопанство има и приходи од дејност вон 
селското стопанство на кои се плаќа данок на доход 
од. самостојни занимања и имот, е должен да поднесе 
пријава за тие приходи, 

За приходите од споредните дејности во селското 
стопанство што подлежуваат на овој данок (чл. 21) 
даночниот обврзник е должен да поднесе даночна 
пријава само по покана од финансискиот орган. 

Член 70 
Даночната пријава се поднесува до финансискиот 

орган на народниот одбор на околијата на чие подра-
чје се н^оѓа изворот на приходот што подлежува на 
данок, а му се предава на истиот орган непосредно, 
по пошта или преку надлежниот народен одбор на 
општинава. 

Неписмените или недоволно писмени даночни 
обврзници што не се должни да водат работни книги, 
своите пријави можат да ги дадат и усно во за-

писник кај надлежниот финансиски орган односно кај 
народниот одбор на општината, давајќи ги сите пода-
тоци потребни за облог на данокот. 

Органот што ја примил пријавата му издава на 
подносителот потврда за поднесената пријава. 

Член 71 
Даночната пријава се поднесува по општата јавна 

покана и во срокот предвиден во поканата кој не 
може да биде покус од 15 дана. Општава јавна по-
кана ја издава републичкиот државен секретар за ра-
боти на стопанството. 

Даночната пријава не подлежува на никаква такса. 
Член 72 

Ако даночниот обврзник не ја поднесе даночната 
пријава во срокот определен по претходниот член, 
или ако поднесе непотполна или недоволо пополнета 
пријава, или ако не поднесе податоци што се барани од 
него дополнително, износот на неговите приходи ќе го 
утврди финансискиот орган на народниот одбор на око-
лијата односно даночната комисија врз основа на 
други расположиви податоци. 

Финансискиот орган и даночната комисија можат 
да бараат и дополнително даночниот обврзник да по-
днесе пријава што не ја поднесол на време. Срокот за 
дополнително поднесување пријава не може да биде 
покус од 8 дена. 

Член 73 
Даночниот обврзник што во срокот определен со 

општата јавна покана не ќе поднесе даночна пријава, 
или ја поднесе по срокот, е должен да плати на име 
наголемен данок 3% од обложениот данок. 

Даночниот обврзник што не ќе поднесе пријава 
ни во срокот од 8 дена по пријемот на писмената 
покана или ја поднесе по овој срок е должен да плати 
на име наголемен данок 6% од обложениот данок. 

Даночниот обврзник на данокот на доход од 
селското стопанство што по писмена покана не ќе 
поднесе даночна пријава за приходите од споредни 
дејности во селското стопанство, ќе плати на име на-
големен данок 6% од данокот што сразмерно треба да 
се плати на тие приходи. 

Ако даночниот обврзник бил спречен од болест 
или од други разлози независни од неговата волја да 
поднесе даночна пријава нема да му се обложува на-
големениот данок по претходните ставови. 

Член 74 
Со цел да се утврди правилно доходот и облогот 

на данокот, надлежниот финансиски орган е должен 
во текот на целата година да прибира податоци по-
требни за утврдување на даночните основици, 

Со цел да се приберат податоците по претходниот 
став, стопанските, задружните и општествените органи-
зации, како и државните органи и установи се должни 
да ги испраќаат до финансискиот орган на нардниот 
одбор на околијата сите податоци за извршените испла-
ти на приватните лица и за основот по кој сс извршени 
исплатите. 

Приватните и физички правни лица се должни да 
дадат по барање од финансискиот орган податоци за 
извршените исплати на други приватни лица и за 
основот по кој се исплатите извршени. 

Сите физички и правни лица од претходните два 
става должни се да позволат, по барање од надлежни-
от финансиски орган, увид во своите работни книги, 
евиденции, сметки и други документи како и увид во 
работните простории за да се утврди приходот па 
даночниот обврзник. 

Член 75 
Приходите од тековинска дејност се утврдуваат: 
1) по билансот заснован врз редно водени ра-

ботни книги ако данокот се обложува според фак-
тички постигнатите приходи во текот на даночната 
година; 

2) со упоредба на расположивите податоци и 
сметките на еден даночен обврзник со стопанските 
дејности и занимања од ист вид на други даночни 
обврзници чиј приход е утврден по билансот; 
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3) врз основа на оценка за приходите, заснована' 
врз прибраните податоци за начинот и обемот на ис-
елувањето на даночниот обврзник, како и врз основа 
На сите конкретни факти и услови под кои се врши 
почнувањето; 

4) со упоредба со обврзниците чија основица е 
утврдена по точ. 3 од овој член. 

Член 76 
Финансискиот орган на народниот одбор на околи-

јата ја утврдува даночната основица и го обложува 
данокот во случаите предвидени во чл. 39, 40 и 41 од 
уредбава, даночните основици на даночните обврзници 
што се должни да водат работни книги, како и виси-
ната на приходите од згради и од друг имот и имотни 
права. 

Во сите други случаи висината на приходите од-
носно висината на даночните основици ја утврдува 
даночната комисија. 

Член 77 
На даночните обврзници што се должни да водат 

работни книги по посебни прописи даночната основица 
им се утврдува врз основа на нивните работни книги. 

Даночната комисија ќе ја утврди даночната осно-
вица врз основа на други расположиви податоци ако 
најде дека книгите не се редно водени, дека во кни-
гите не се покажани сите приходи што требало да 
се покажат, дека приходите што се покажани по кни-
гите се во очигледен несразмер со обемот на иселу-
вањето или со издатоците што ги сторил даночниот 
обврзник во текот на годината, а тој не докаже дека 
сторените издатоци ги плаќал од други приходи за 
кои не бил должен да води работни книги. 

Ако даночната комисија не ги земе во обзир кни-
гите поради разлогот од претходниот став ќе го 
утврди тоа со одделен заклучок кој мора да биде 
образложен. 1 

Член 78 ^ 
Врз основа на податоците од поднесените даночни 

пријави, како и врз основа на прибраните податоци 
надлежниот финансиски орган состава предлози на 
даночните основици за сите даночни обврзници за кои 
е даночната комисија надлежна да ги утврди даночните 
основици. 

Финансискиот орган е должен најмалку на 15 дена 
пред да почне даночната комисија со работа да испрати 
до народниот одбор на општината список на даночните 
обврзници од подрачјето на општината чии предмети 
ќе се изнесат пред даночната комисија, со назначување 
висината на приходите по изворите и висината на 
предложениге основици за секој даночен обврзник 
одделно. 

Списокот од претходниот став со распоредот за 
одржување јавни расправи ќе го објави народниот 
одбор на општината на обичаен начин и потврдата за 
неговото објавување ќе ја испрати до надлежниот фи-
нансиски орга,н пред да почне даночната комисија 
со работа. Овој список мора да биде изложен во 
општината на увид најмалку 10 дена. 

Финансискиот орган е должен да го испрати до 
даночната комисија сиот потребен материјал заради 
утврдување даночните основици, 

Член 79 
Даночната комисија ја формира народниот одбор 

на околијата. 
Даночната комисија се состои од 5 члена и исто 

толку заменици. 
По потреба, народниот одбор може да формира 

повеќе даночни комисии. 
Претседателот, другите членови на даночната ко-

мисија и нивните заменици ги именува народниот 
одбор на околијата. 

Во даночната комисија влегува по својата функ-
ција раководителот на службата на приходите и еден 
даночен стручњак, а другите членови на даночната 
комисија се земаат од редот на даночните обврзници, 
така што во даночната комисија да бидат застапени со 
по два члена и два заменика сите струки на стопан-

ските дејности и занимањата од кои има повеќе од 
10 даночни обврзници. 

Член на даночната комисија не може Ж биде 
истовремено и член на комисијата за даночни жалби. 

Кога претседателот или некој член на даночната 
комисија е спречен, неговата должност ја врши заме-
никот со сите права и должности на претседателот 
односно на членот. 

При секоја даночна комисија народниот одбор 
На околијата назначува референт и његов машниќ с х 
редот на даночните службеници. 

Член 80 -
Функцијата член на даночната комисија е почесна. 
Народниот одбор на околијата може да вш опре-

дели дневница на членовите на комисијата штф не се 
државн,и службеници во местото на заседанието на 
комисијата како надокнада за губиоток на зар-абот-
ката и за покритие на трошоците. Претседателот и 
членовите на даночната комисија што сг државни 
службеници и референтот на даночната комисија им-.ат 
право на дневници и патни трошоци по прописите 
што важат за службените патувања на државните 
службеници. 

Член 81 
Членовите на даночната комисија пред,, да почнат 

да ја вршат својата должност полагаат следна за-
клетва: 

„Јас, (име и презиме), се заколнувам со својата 
чест дека поверената ми работа ќе ја вршам совесно 
и непристрасно и дека оценките за висината на при-
ходите ќе ги давам по својата совест без о(%ир на 
личноста на даночниот обврзник". 

Член 82 
Даночната комисија се состанува во седници по 

покана од претседателот на комисијата' кој т рако-
води расправите на седниците. 

Денот на седницата и дневниот ред го утврдува 
претседателот на даночната ко(мисија. 

Претседателот на даночната комисија ,е одговорен 
за работата и правилната примена на прописите. 

Член 83 
Седниците на даночната комисија се јав1ш/ 
На седниците на даночната комисија задолжител-

но присуствува референтот или неговиот заменик, кој 
од името на финансискиот орган и поднесувана дано-
чната комисија образложени предлози за висината на 
даночните основици. 

Место спречениот или отсутниот даночен' обврз-
ник можат да даваат изјави пред даночната затишје!: 
брачниот другар, родителите за децата или децата по-
стари од 18 години за своите родители, полнолетните 
членови на домаќинство како и секое друго лице со 
редно полномошно, што му е издадено од даночниот 
обврзник. 

На советувањата и гласањето можат да присуству-
ваат само членовите на даночната комисија, референ-
тот и записничарот. 

Референтот и записничарот на даночната комисија 
немаат право да гласаат. 

За седниците на даночната комисија се води реден 
записник што го потпишуваат претседавачот и члено-
вите што учествувале во расправата и записничарот. 

Во записникот на даночната комисија се внесуваат 
приговорите и доказите што ги истакнал на распра-
вата даночниот обврзник или некое друго лице. 

Член 84 
Даночната комисија решава полноважно кога е 

присутен претседателот или неговиот заменик и нај-
малку два члена или за-меника. 

Даночната комисија ги донесува решенијата за при-
ходите на даночните обврзници врз основа на даноч-
ните пријави, прибраните податоци, предлогот од фи-
нансискиот орган и своето лично сознание, водејќи 
сметка за конкретните факти и условите под кои да-
ночниот обврзник го врши своето по сл ување. 

Даночната комисија донесува решение со мнозин-
ство гласови од присутните членови. Ако гласовите на 
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присутните членови сметајќи го и гласот од претседа. 
телот се поделени така што да не може да се добие 
мнозинство, гласот што е најнеповолен за даночниот 
обврзник му се додава на гласот што е помалу непово-
лен за даночниот обврзник, додека не се добие мно-
зинство. 

Член 85 
Член на даночната комисија не може да учествува 

на седницата кога се решава за неговите приходи, за 
приходите на неговиот брачен другар или за прихо-
дите на неговите роднини во права линија во кој и да 
е степен на роднинетвото, а во странична линија или 
по тазбина до четвртиот степен. 

Ако постојат оправдани разлози поради кои би 
можело да се сомнева во непристрасноста на некој 
член од даночната комисија, може тој самиот да се 
изземе, иди негово изземање може да бара даноч-
ниот ,обврзник, другите членови или референтот на 
даночната комисија. 

Член 86 
Даночната комисија е должна да ги утврди вкуп-

ните (бруто) приходи на даночниот обврзник, трошо-
ците што биле потребни за постигнување на тие при-
ходи, како и износот на нзто приходите, и тоа одделно 
по поодделните извори на приходите. 

По завршената расправа даночната ко-мисија до-
несува решение кое го прогласува претседателот во 
истата седница. 

Член 87 
По довршувањето на сите расправи даночната ко-

мисија му го поедава на финансискиот орган на на-
родниот одбор сиот материјал во врска со облогот на 
данокот на доход. 

Член 88 
Данкот на доход од самостојни занимања и имот 

се обложува на тој начин што се збираат приходите 
на еден даночен обврзник што поцлежуваат на оваа 
даночна форма а кои ги утврдил финансискиот орган 
или даночната комисија. На така утврдената даночна 
основица се применуваат соодветните стопи на основ-
ниот и дополнителниот данок на доход. 

-Утврдувањето на даночните основици и пресметка-
та на данокот се врши за секоја година одделно. 

Акђ стопанските прилики во текот на годината за 
која се обложува данокот не се измениле значително 
од приликите од претходната година, облогот на да-
нокот од претходната година може да се продолжи со 
републички прописи и за наредната даночна година. 
Облогот може да се продолжи само за една година. 

Во случај да се продолжи облогот на данокот од 
претходниот, став, даночните обврзници чии приходи 
се намалиле значително во текот на годината за коЈа се 
продолжува облогот, можат да поднесат пријава и да 
бараат да им се изврши облог на данокот. 

Надлежниот финансиски орган може да ги повика 
даночните обврзници за кои смета дека приходот им 
се наголемил битно во таа година да поднесат даночна 
пријава заради облог на данокот за таа "година. 

Член 89 
Ако даночната основица ја утврдил финансискиот 

срган на народниот одбор на околијата, должен е за 
утврдената даночна основица и пресметаниот данок да 
го извести даночниот обврзник со писмено решение 
кое мора да би не образложено. 

Ако даночната основица ја утврдила даночната ко-
мисија финансискиот орган на народниот одбор на око-
лијата е должен за утврдената даночна основица и за 
погсметаниот данок да го извести даночниот обврз-
ник со писмен извештај и налог за плаќање на дано-
кот. Во 11з;?е1'гга;;от мораат да бидат изнесени г р о -
зите на даночната комисија врз основа на кои ја утвр-
дила даночната основица, 

б) О б л о г н а д а н о к о т н а п о в р е м е н и т е 
п р и х о д и 

Член 9:) 
На данокот на доход подлежува и секој повре-

мен приход што е остварен со продажба на ствар ко-

ја била набавена со цел за препродавање, без обзир 
дали е стваота поо^адена во непооменета и."'1 во и з -
работена, обработена или доработена состојба (данок 
на повремен приход). 

На данокот по претходниот став подложува и се-
кој дпч/г пот1ход кој не потекнува од оние извори на 

приходите што се пријавени за данокот или кој не е 
редовно книжен или оданочен. 

На данокот на повремен приход не подлежува 
приходот кој е постигнат со продажба на ствир која 
била набавена за лична употреба ако по употребува-
њето се продаде за да се намират други потреби на 
даночниот обврзник а не со цел на заработка. 

Член 91 
Стопата на данокот на повремен приход се опре-

делува со сојузни прописи. Таа е единствена за це-
лата територија на Југославија. 

Стопата на данокот на повремен приход е про-
гресивна и зависи од висината на приходот постигнат 
во секој поодделен случај. На нејзината висина не 
влијаат приходите од другите извори на приходи ни-
ту повремениот приход влијае на висината на стопата 
на данокот на доход од други извори на приходите 
на даночниот обврзник. 

Член 92 
Данокот на повремен приход и припаѓа на околи-

јата односно градот на чие подрачје с остварен свај 
приход. 

Член 93 
Даночниот обврзник што ќе оствари повремен при-

ход т,а кој тчеба да плати ,^анок го одредбите на с:;аа 
уредба е должен да го прија.ви тој приход во соок од ' 
15 дена од денот на остварувањето на приходот. 

Пријавата по претходниот став се поднесува до 
финансискиот орган на народниот одбор на околна.та 
на чие подрачје е приходот остварен. 

Член 94 
Ако даночниот обврзник, по истекот на срокот од 

претходниот член а пред да се започне постапка за 
казнување, го пријави повремениот приход, ќе плати ' 
на име наголемен данок 6% од редовниот данок ни 
повремен приход, покрај плаќањето на каматата по-
ради ненавремена уплата на данокот. 

Член 95 
Данокот на повремен поиход го пресметува и на-

платува финансискиот орган на народниот одбор на 
околијата кому што се поднесува пријавата. 

1Тлен 9" 
Данокот на повремен приход не влегува во да-

ночниот цензус за здобивање или губење некак-ви 
иоава на даночниот обврзник и Р" членовите К" не-
говото домаќинство, ако со посебни прописи не е 
определено поинаку. 
IV. ДАНОК ЗА УПОТРЕБА НА ТУЃА РАБОТНА СИЛА 

Член 97 
Данокот за употреба на туѓа работна сила се пла-

ќа на оној дел на доходот на даночниот обврзник што 
потекнува од изворот на приходот каде што е запо-
слена туѓа работна сила. 

Член 98 
Ако даночниот обврзник што се задолжува со да-

нокот на доход по истекот на годината според фак-
тички постигнатиот помход земал на работа во текот 
на даночната година туѓа работна сила, финансискиот 
орган на народниот одбор на околијата должен е да го 
установи бројот на туѓата работна сила запослена 
во текот на целата даночна година. 

БРОЈОТ на заложената туѓа работна сила се изнај-
дува со делење бројот на работните дни на туѓата ра-
ботна сила со бројот на работните дни во годината. 

За пресметување на овој данок се зема дека годи-
ната има 312 работни дни. 

Член 99 
Ако започнувал туѓа работна сила даночен обврзник 

на данокот на доход од симос /о,,ни занимања и имот 
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што се задолжува со данок на доход за даночната 
година однапред според приходот кој се предвидува 
дека ќе се оствари, истовремено со облогот на дано-
кот на доход спрема паушалната основица му се обло-
жува данокот за употреба на туѓа работна сила. Овој 
данок се обложува по стопата која му одговара на 
бројот на работниците што ќе ги запосли даночниот 
обврзник, според неговата пријава, во текот на годи-
ната. 

- Член 100 
Ако даночниот обврзник на данокот на доход од 

селското стопанство во текот на даночната година зе-
мал на работа туѓа работна сила, данокот за употре-
ба на туѓа работна сила ќе му се обложи во смисла 
на чл. 98 од оваа уредба по истекот на годината. 

Член 101 
Како запослени лица спрема чиј број се определу-

ва стопата на данокот за употреба на туѓа работ-
на сила не се сметаат учениците во стопанството. 

Член 102 
Стопата на данокот се пропишува за употреба на 

еден работник во текот на годината (работник-го-
дина). 

Стопата по која се пресметува данокот за упо-
треба на туѓа работна сила се изнајдува кога утврде-
ниот (чл. 98 и 100) односно пријавениот (чл. 99) број 
на употребената туѓа работна сила во текот на целата 
година ќе се помножи со пропишаната стопа. 

Член 103 
При облогот на данокот на доход пресметаниот 

данок за употреба на туѓа работна сила се одбива од 
чистиот приход од оној извор каде што е запослена 
туѓа работна сила, па остатокот на приходот се вне-
сува во даночната основица на данокот на доход. 

Член 104 
Данок за употреба на туѓа работна сила не пла-

ќаат : 
1) воените инвалиди од војните и мирновремени-

те воени инвалиди, инвалидите на трудот и други ли-
ца што водат занаетчиски дуќан во кој поради своја-
та физичка или стручна неспособност запослуваат еден 
работник. Ако овие лица заложуваат повеќе од еден 
работник, плаќаат данок спрема бројот на запослените 
работници над еден работник; 

2) даночните обврзници на данокот на доход од 
селското стопанство што работат наизменично еден 
кај друг во селското стопанство (позајмување работна 
сила) или при кои работат бесплатно одвреме навреме 
други лица на обичаен начин и во обичаени граници 
(работа на при помош) ; 

3) даночните обврзници што во текот на годината 
не ќе запослат повеќе од еден работник за време од 
два месеца (два работника — месеца). 

Народниот одбор на околијата може да ги осло-
боди од плаќање данок за употреба на туѓа работна 
сила даночните обврзници на данокот на доход од 
селското стопанство што во своето домаќинство имаат 
бпоем ТОЛКУ возрасни членови — земјоделци неспо-
собни за работа или на отслужување на воениот срок 
колку што запослиле работници. 

V. НАПЛАТА НА ДАНОКОТ 
Член 105 

Данокот на доход се плаќа во сроковите опреде-
лени со оваа уредба. 

На износите на данокот што не се платени во 
определениот срок се плаќа камата во износ од 9% 
годишно 

Во оправдани случаи финансискиот орган на народ" 
ниот одбор на околијата може на даночниот обврзник 
да му одобри почек за плаќање на доспеалиот данок 
или плаќање на доспеалиот данок во повеќе отплати. 

Одобрениот почек не го ослободува даночниот об-
врзник од плаќањето на каматата на ненавремено 
уплатените износи на данокот. 

Органот што го одобрува почекот може да го 
ослободи обврзник од плаќање камата. 

Член 106 
Данокот на доход го наплатува финансискиот орган 

на народниот одбор на околијата при кој се води за-
должувањето на даночниот обврзник. 

Народниот одбор на околијата може да го овла-
сти народниот одбор на општината да го наплатува 
данокот на доход на своето подрачје. 

Народните одбори на општинит,е што не се овла-
стени да наплатуваат данок должни се да помагаат 
при наплатата на данокот. 

Органот што го наплатува данокот е должен да 
му го потврди на даночниот обврзник приемот на 
уплатениот износ. 

Органот што го наплатува данокот е должен, во 
местата каде што има банка или пошта, наплатениот 
износ ттп им го ппедаде на овие во срок од 24 часа 
по извршената наплата. Во другите места наплатениот 
данок мора да се предаде најдоцна во срок од 7 дана. 

Член 107 
Од даночниот обврзник што не го платил доспе-

алиот данок во определениот срок, доспеалиот данок, 
може да се наплати и присилно по прописите за при-
силна наплата на данокот. 

Член 108 
Данокот на доход се плаќа во готово доколку СО" 

посебни прописи не е предвидено поинаку. 
Член 109 

Од сумата уплатени на име данок се намируваат 
прво трошоците на присилната наплата, каматата,, 
долгуваниот данок од поранешното време, па дури 
тогаш текуштиот данок. 

1) Наплата на данокот спрема облогот 
Член 110 

Со републички прописи, донесени согласно сојуз-
ниот стопански план, се определува процентот од го-
дишниот износ на данокот што во подделни околии 
или реони се наплатува во поодделни тримесечја. 

Член 111 
Додека не се изврши облог на данокот за даноч-

ната година даночниот обврзник е должен да плаќа 
аконтација на данокот спрема последниот облог на 
данокот. 

Аконтација на данокот за употреба на туѓа ра-
ботна сила се плаќа сразмерно бројот на заложената 
работна сила во текуштата година. Ако даночниот об-
врзник во претходната година не запослувал туѓа ра-
ботна сила, финансискиот орган на народниот одбор 
на околијата ќе му определи аконтација на овој да-
нок спрема бројот на запослената работна сила во те-
куштата година, при што може да ја наголеми и акон-
тацијата на данокот на доход со наголемување да-
ночната основица. 

На новите даночни обврзници аконтацијата на да-
нокот на доход и данокот за употреба нз туѓа ра-
ботна сила им ја определува финансискиот орган на на-
родниот одбор на околијата во висина што и одгова-
ра на аконтацијата на данокот на даночните обврзни-
ци кои се задолжени на доходот од слична дејност 
односно на доход од слични извори, за што е должеа 
ца издаде образложено писмено решение. 

Член 112 
Данокот на доход и данокот за употреба на туѓа 

работна сила доспеваат за плаќање на секој прв ден 
на тримесечје^. 

Доспеаните износи на данокот односно аконтациите 
на пликот на доход се плаќаат: за првото тримесечје 

до 15 февруари, за второто тримесечје до 15 мај, за 
третото тримесечје до 15 август и за четвртото три-
месечје до 15 новември. 

Член 113 
Разликата помеѓу обложениот данок и платените 

аконтации се плаќа во срок од 15 дена од соопштува-
њето на облогот на данокот. 

Повеќе платениот данок се засметува во отплата 
на данокот што доспева за наплата подоцна или му 
се враќа на даночниот обврзник по негово барање. 
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2) Наплата на данокот во постојан износ 

Член 114 
Данокот на доход во постојан износ го плаќаат 

лицата што ја вршат стопанската дејност патувајќи 
од м-есто до мсс'1о (занаетчии што патуваат), како и 
лицата што немаат постојани дуќани, туку вршат услу-
ги поо.тс:"т'о со попмена на сг-гтпТвенп телесна сила 
(носачи, трулачи, чистачи на обувки, улични прода-
вачи на весници, продавачи на среќки на Југословен-
ската државна лотарија итн.). 

Данокот на доход што се плаќа во постојан износ 
се оп^е^елув-х според бројот на жителите во местото 

каде што се врши дејноста и според другите околно-
сти. Лицата што ја вршат дејноста патувајќи од ме-
сто до месхо плаќаат данок во постојан износ според 
висината на данокот предвиден за местото со најголем 
број жители во кое ќе ја вршат дејноста. 

Член 115 
Лицата што плаќаат данок во постојан износ дол-

жни се пред да почне дејноста да поднесат пријава 
до надлсжниот финансиски орган на народниот одбор 
на околијата 1г чие подрачје ќе ја вршат дејноста, а 

оние лица што ќе ја вршат дејноста патувајќи од ме-
сто до место — до финансискиот орган на народниот 
одбор на околијата на чие подрачје се наоѓа нивното 
живеалиште. 

Лицата од претходниот став се должни истовре-
мено со поднесувањето на пријавата да го уплата'1 

соодветниот износ на доспеалиот данок. 
Член 116 

Данокот во постојан износ се уплатува во две ед-
накви полгодншни отплати, и тоа пред да почне деј-
носта односно пред да почне полугодието. Изврше-
ната уплата се внесува во специјална книшка која му 
служи на даночниот обврзник како доказ за плате-
ниот данок. 

Лицата што ќе ја почнат дејноста во место со по-
мал број жители, па во текот на годината ќе се пре-
селат и ќе ја продолжат дејноста во место со поголем 
број житела должни се да ја уплатат разликата на да-
нокот, и тоа само тогаш ако преселувањето во место 
со поголем број жители е извршено во првата поло-
вина на т^а полугодие. 

3) Наплата на данокот во процент од 
прометот и бруто приходот 

Член 117 
Данок на доход во процент од прометот плаќаат 

забавните подвижни дуќани односно приредувачите на 
забавни приредби. 

Сопственикот на забавен подвижен дуќан односно 
приредувачот на приредбата е должен пред да почне 
работата односно приредбата да поднесе пријава со 
потребни податоци до надлежниот финансиски орган 
на чие подрачје сака да одржи забавна работа одно-
сно приредба. 

Член 118 
Данок на доход во процент од бруто приходите 

се плаќа на: 
1) приходите од патенти, пронајдоци и технички 

усовршувања; 
2) приходите од згодитоци на облози и други игри 

на среќа; 
3) приходите од продажба на среќки на Југосло-

венската државна лотарија; 
4) приходите на договорните застапници на Др-

жавниот осигурителен завод што не се во работен од-
нос со тој завод; 

5) приходите на транспортните и крајбрежните 
работици што не се во постојан работен однос; 

6) приходите на други лица од вршење услуги 
на државните органи и установи, стопански и опште-
ствени организации и на приватни лица кои се должни 
да водат работни книги, ако приматели^ на овие при-
ходи немаат постојани дуќани. 

Данокот на доход по претходниот став се напла-
тува со запирање при секоја исплата по стопата што 

и' одговара на висината на остварениот приход во 
текот на една година по еден основ односно по еден 
договор. 

Данокот на доход што се наплатува со запирање 
при исплатата на приходите го пресметува лицето што 
ги исплатува приходите^ Тоа лице е одговорно за пра-
вилната пресметка на овој данок. 

Лицето што го наплатило данокот при исплатата 
на приходите е должно наплатениот данок да го упла-
ти на соодветната сметка во срок од 7 дена од денот 
кога е извршена исплатата на приходите. 

Член 119 
Данокот на доход во процент се плаќа во изно-

сот што ќе се добие со примена на определената да-
ночна стопа на висината на постигнатиот бруто про-
мет односно на висната на постигнатиот бруто при-
ход. 

Надлежниот финансиски орган го утврдува изно-
сот на данокот на доход што се плаќа во постојан 
износ или во процент од прометот. 

VI. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 
Член 120 

Финансискиот орган на народниот одбор на око-
лијата односно првостепената даночна комисија, по-
крај соопштувањето облогот на данокот на даночните 
обврзници на пропишан начин, ќе му ги соопштуваат 
на граѓанството утврдените даночни основици на да-
нокот на доход со истакнување на списокот на јавен 
увид во срок од 8 дена од денот кога е донесено ре-
шението,1 ако облогот не им се соопштува на даноч-
ните обврзници со истакнување распоред или други 
списоци на јавен увид. 

Член 121 
Надлежниот финансиски орган може, во нарочно 

важни случаи, по молба од даночниот обврзник да 
го продолжи срокот што е определен со оваа уред-
ба или од органот овластен за определување сроко-
ви и тоа најмногу за 15 дена. 

Врз основа тп о полабавл оп претходниот г-к.в не 
можат да се продолжат сроковите по предметите на 
даночните прекршоци, сроковите за користење право-
то на ослободување од данок, сроковите за жалби и 
тужби. 

Член 122 
Ако финансискиот орган установи дека.некое ли-

це се здобив? со имот илч приходи поголеми о^ о'га-
ночените односно дека има приходи што потекну-
ваат од изворите кои не се пријавени за данок, или 
ако е започната административно-казвена постапка, 
може да започне постапка за испитување потеклото 
на приходите на даночниот обврзник, по претходна 
согласност од секретарот на народниот одбор на око-
лијата. 

Јавниот обвинител може кај финансискиот орган 
да започне постапка за испитување потеклото на при-
ходите на даночниот обврзник ако установи дека има 
пог^теми поихо^и од о^ачоч^ччте 

Во постапката за испитување потеклото на при-
ходите^ може да се бара објаснение за потеклото на 
имотот на даночниот обврзник. 

Откога је спровел постапката и го испитал по-
теклото на приходите финансискиот орган на народ-
ниот одбор на околијата, по претходно прибавено 
мислење од даночната комисија, донесува решение со 
кое ја утврдува висината на приходите што не биле 
оданочени и соодветниот износ на данокот на тој 
приход по стопата пропишана за годината во која се 
врши облогот на данокот 

Решението на финансискиот орган по претходниот 
став мора да биде образложено. 

Против решението од финансискиот орган за 
облог на данокот на повремен приход даночниот об-
врзник може во срок од 15 дена да подаде жалба до 
околискиот суд. Ако постапката за испитување потек-
лото на приходите била започната по барање од јав-
ниот обвинител, може и тој во истиот срок да подаде 
жалба до околискиот суд. 
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Член 123 
Кога даночниот обврзник или овластеното лице 

упати некакво писмено до државниот орган преку 
пошта како препорачана пратка, денот на (предавањето 
на поштата се сметка како ден на предавање на тоа 
писмено на државниот орган. 

Ако е писменото испратено до ненадлежен орган, 
како ден на предавањето се смета денот кога писме-
ното ќе стаса до надлежниот орган. 

Ако последниот ден на срокот паѓа в недела или 
в празничен ден кога не работат државните органи, 
срокот се продолжува до првиот нареден работен ден. 

Член 124 
Данокот по повисоката даночна стопа не може 

да биде поголем од данокот по најблиската пониска 
стопа наголемен со разликата на даночната основица 

-поради која би требало да се примени повисока да-
ночна стопа. 

Член 125 
Обврската за плаќање на данокот пренесена со 

договор на друго лице не ги обврзува државните 
,о^ганч во облогот и наплатата на данокот. Лицето 
I што ја примило даночната обврска на себеси со до-
говор одговара солидарно со даночниот обврзник за 
наплата на данокот на доход. 

Член 126 
Даночниот обврзник и другото лице што платило 

на име данок, ка,мата, парична казна или трошоци за 
I присилна наплата повеќе одошто било должно да пла-
ти има право на враќале на повеќе платениот износ. 

Член 127 
Државните органи и установи, стопанските и оп-

штествените организации и лицата што ќе наплатат \ 
данок при исплата на сметките на даночните обврз-
ници должни се наплатениот ланок да го уплатат на 
определена сметка на општествените приходи во срок 
од 7 дена од денот на наплатата. 

Член 128 
Како домаќинство на даночниот обврзник во сми-

сла на одредбите од оваа уредба се смета заедница 
на физички лица од крвно роднинство или роднин-
ство по тазбина, или заедница на живот, усвоител 
и усвоеник ако тие лица заеднички живеат и ги тро-
шат постигнатите приходи. 

1) Даночни олесненија 
Член 129 

При облогот на данокот на доход ќе се признаат 
следни олесненија во вид на намалување на обложе-
ниот данок, и тоа: 

1) да даночните обврзници чиј приход по еден 
член на домаќинството не преминува 18.000 динари 
годишно, а кои покрај членовите способни за работа 
издржуваат повеќе од три малолетни деца и возрасни 
членови неспособни за работа — по 10% за секое ма-
лолетно дете над три такви деца и за секој возрасен 
член неспособен за работа, но со тоа што вкупното 
намалување да не премине 50% од обложениот да-
нок. Намалувањето на данокот нема да се признае 
на оние малолетни деца за кои се прима постојан 
додаток на деца; 

2) на даночните обврзници чиј приход по еден 
член на домаќинството не преминува 30.000 дин. годи-
шно, а кои немаат членови способни за работа — по 
20% за секој член неспособен за работа, со тоа што 
вкупното намалување на данокот да не прејде 60% 

3) на даночните обврзници што имале поголеми 
издатоци поради лекување на болни како и нужни 
трошоци околу закоп на умрени членови на домаќин-
ството — до износот на данокот што сразмерно би се 
платил на издатоците од (ваков вид. 

Ако во едно домаќинство има повеќе даночни 
обврзници, правото на даночни олесненија по прет-
ходниот став се определува според збирот на даноч-
ните основици, а износот на олеснението — според 
збирот на даноците на сите обврзници од тоа дома-
ќинство. 

Во смисла на одредбите од оваа уредба, како ма-
лолетни деца се шетаат децата под 14 години, а како 
возрасни лица неспособни за работа се сметаат вс-
елите инвалиди од војните ц инвалидите на трудот со 
преку 50% неспособност, лицата со телесни мани и 
недостатоци чија работна способност е намалена за 
преку 50%, слепите, машките лица преку 60 годинг, 
женските лица преку 55 години и болните лица што 
во текот на целата година биле претежно неспособни 
за работа. 

Член 130 
Износите на инвалидските принадлежности и на 

детските додатоци што даночниот обврзник како воен 
инвалид од војните или мирновремени воен инвалид 
ш и инвалид на трудот би ги 'имал кога не би ја вршел 
стопанската дејност или самостојното занимање ќе се 
одбијат од чистиот приход што го остварува со сво-
јата работа и на остатокот ќе му се обложи данокот 
на доход и данокот за употреба на туѓа работна сила. 

Одбитокот по претходниот став нема да се врши 
ако даночниот обврзник остварува приходи од сел-
ското стопанство, од друг имот или од имотни права. 

Член 131 
Ако даночниот обврзник има право на даночнн 

олесненија во вид на намалув-ање на данокот, обло-
жениот износ на данокот ќе му се намали со износот 
на признаените олесненија, па со остатокот на дано-
кот ќе се задолжи. 
2) Казнени мерки поради повреда на одредбите од 

оваа уредба 
Член 132 

Стопанската или општествената организација ќе 
се казни со парична казна ед 10.000 до 200.000 динари: 

1) ако не испрати до надлежниот финансиски ор-
ган во пропишаниот срок за себеси или за друго фи-
зичко или правно лице податоци за приходите или 
други податоци од влијание за облогот на данокот што 
врз основа на одредбите од оваа уредба или други 
прописи е должна да ги испрати или кои ги барал од 
неа надлежниот финансиски орган со цел за вршење 
облог или наплата на данокот; 

2) ако го пречи овластениот службеник на фи-
нансискиот орган со цел на присобирана податоци ва 
вршење облог на данокот да изврши преглед на ра-
ботните книги и другите евиденции или работни про-
стории. 

Ако околностите укажуваат на тоа дека дејстви-
ето од претходниот став е преземено за да се одбег-
не или спречи извршувањето на обврската спрема оп-
штествената заедница, стопанската или општествената 
организација ќе се казни со парична казна од 50.000 до 
500.000 динари. 

За дејствието од ст. 1 на овој член ќе се казни и 
орговорното лице во стопанската односно општестве-
ната организација со парична казна од 1.000 до 10.000 
динари, а ако постојат околностите од ст. 2 на овој 
член - со парична казна од 5.000 до 100.000 динари. 

Член 133 
Со парична казна од 20.000 до 200.000 дин. ќе се 

казни даночниот обврзник — стопанска или опште-
ствена организација за чии работни книги надлежниот 
орган утврдил дека се нередно или неточно водени. 

Ако околностите укажуваат на тоа дека книгите 
се нередно или неточно водени со дел да се одбегне 
или спречи обврската спрема општествената заедница, 
стопанската или општествената организација ќе се 
казни со парична казна од 50 ООО до 2,000.000 динари, 
со тоа што паричната казна да не може да го премине 
петорниот износ на обложениот данок. 

Член 134 
Даночниот обврзник — стопанска или општествена 

организација што не ќе ја поднесе во пропишаниот 
срок пријавата за остварениот повремен приход, ќе се 
казни со парична казна до петорниот износ на данокот 
на повремениот приход. 
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Член 135 
На повредите на одредбите од оваа уредба што 

ќе ги сторат стопанската или општествената органи-
зација или одговорното лице во тие организации и на 
постапката за примена казнените мерки предвидени 
со неа против наведените организации или одговорно-
то лице во тие организации, ќе се применуваат и од-
редбите од чл. 73-82 од Уредбата за управување со 
основните средства на стопанските организации. 

Член 136 
Стопанска или општествена организација или фи-

зичко лице кое со прописите што постојат е овла-
стено при исплатата на сметките да запира износи за 
данокот, ако во пропишаниот срок не го уплати из-
носот запрен при исплатата на сметките на име да-
нок, ќе плати, покрај запрениот износ и казнена ка-
мата во висина од 12% годишно на неуплатениот 
износ. 

Наплатата на камататата спрема претходниот став 
ја врши банката односно надлежниот државен орган. 
Каматата се наплатува во корист на сметката на која 
се уплатува и неуплатениот износ. 

Член 137 
Даночниот обврзник, физичко лице ќе се казни за 

прекршок, и тоа: 
1) со парична казна од 10.000 до 200.000 динари, 

ако го изврши дејствието наведено во ^л. 132 ст. 1 од 
оваа уредба; 

2) со парична казна од 20.000 до 200.000 динари, 
ако надлежниот орган утврдил дека работните книги 
на даночниот обврзник се нередно или неточно водени; 

3) со парична казна во висина до петорниот износ 
на данокот на повремен приход, ако го изврши деј-
ствието наведено во чл. 134 од оваа уредба. 

Ако околностите укажуваат на тоа дека дејстви-
јата под 1) и 2) од претходниот став се преземени за 
да се одбегне или спречи извршувањето на обврската 
спрема општествената заедница, даночниот обврзник 
- физичко лице ќе се казни и тоа за дејствието од 
точ. 1 со парична казна од 50.000 до 500.000 динари, 
а за дејствието од точ. 2 со парична казна од 50.000 
до 2,000.000 динари, со тоа што паричната казна да 
не може да го премине петорниот износ на обложе-
ниот данок. 

Даночниот обврзник што не ќе поднесе пријава за 
повремениот приход во срокот пропишан во чл. 93 од 
оваа уредба ќе се казни за даночен прекршок со па-
рична казна до петорниот износ на данокот на повре-
мен приход. 

Член 138 
Административно-казнената постапка се води к 

решенијата за прекршоците од претходниот член се 
донесуваат по одредбата од Основниот закон за пре-
кршоците. 

3) Гаранција 
Член 139 

Даночниот обврзник и членовите на неговото до-
маќинство солидарно гарантираат за наплата на до-
спеалиот данок на доход и данок за употреба на туѓа 
работна сила. 

За наплата на данокот што се плаќа со запирање 
одговара и гарантира лицето што ги исплатува при-
ходите. 

Физичките и приватните правни лица гарантираат 
за последиците што можат да станат со повреда на 
должноста од страна на нивните законски или овла-
стени застапници, како и за наплата на казните што 
им Се изречени на нивните застапници. 

Член 140 
Државата има првенствено право за наплата на 

данокот, каматите, паричните казни и трошоците од 
приходите и имотот на даночниот обврзник, на казне-
тото (лице односно на гарантот, и тоа за 5 години, сме-
тајќи од истекот на годината во која доспеала на-
платата. 

Член 141 
Лицата што отуѓуваат и лицата што се здобиваат 

со имот должни се при пренесувањето на неподви-
жниот имот да поднесат уверение за исплатениот да-
нок. Без уверение за платениот данок пренесувањето 
не може да се изврши. 

Член 142 
Ако се пренесува дуќан од еден на друг даночен 

обврзник, за наплата на данокот што доспеал до де-
нот на пренесувањето на дуќанот постои солидарна 
гаранција помеѓу поранешниот и новиот сопственик. 

4) Застареност 
Член 143 

Правото на државата за облог на данокот на до-
ход како и правото на порекнување казна и други 
мерки поради повреди на одредбите на оваа уредба; 
застарува за 5 години по истекот на годината за која 
требало да се изврши облогот односно во која е из-
вршена повредата на одредбите од оваа уредба. 

Правото на. државата за наплата на данокот н^ 
доход, каматите и трошоците за присилна наплата, 
како и правото за наплата на казната за повреда на 
одредбите од оваа уредба застарува за 5 години по 
истекот на годината во која требало да се изврши на-
платата. 

Правото на даночниот обврзник за враќање на 
платените износи на име данок на доход, 'камати, 
трошоци на присилната наплата и парични казни за 
повреда на одредбите од оваа уредба, што не требало 
да ги плати, застарува за 5 години по истекот на го-
дината во која е наплатата извршена. 

Член 144 
Текот на застареноста на правото за облог на да-

нокот на доход се прекинува со секое службено деј-
ствие од надлежниот државен орган извршено со цел 
да се обложи данокот, што му е ставено до знаење 
на даночниот обврзник. 

Текот на застареноста на правото за наплата на 
данокот на доход, на камати, трошоци на присилната 
наплата се прекинува со секое службено дејствие од 
надлежниот државен орган извршено со цел за на-
плата, што му е ставено до знаење на даночниот об-
врзник. 

Текот на застареноста на правото за враќање не-
правилно наплатен данок на доход, камата, трошоци 
на присилната наплата и парична казна поради по-
вреде на одредбите од оваа уредба се прекинува со 
секое дејствие на даночниот обврзник односно на ка-
знетото лице преземено кај надлежниот државен орган 
со цел на тоа враќање. 

По секој прекин на текот на застареноста почну-
ва да тече нов срок на застареноста. л" 

Член 145 
Правосилното решение за облог на данокот на до-

ход може да се измени во срок од 3 години по него-
вата правосилност ако се дознаат дополнително ф а к т 
или докази што не биле познати Ј1ри облогот на да-
нокот. ^ 

Ако против решението за облог на данокот била 
подадена жалба, обновата на постапката ја одобрува 
органот што решава по жалбата. 

Решението за измена на облогот на данокот го 
донесува органот што го донесол решението во прв, 
степен. 

Член 146 
Сметковните грешки во облогот или во наплатата 

на данокот што ти сторил финансискиот или некој друг-
орган ќе се исправуваат и по званична должност од 
органот што ги сторил. Ако во овој случај даночниот 
обврзник поднесе барање за исправка на грешката, ис-
плаќа никакви такси, освен во случај кога било ба-
рањето неоправдано. 

5) Жалби и тужби 
Член 147 

Против секое првостепено решение за облог на, 
данокот до доход може да се поднесе жалба до коми--



Страна 782 - Број 51 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ^^^ '̂ Четврток, 31 декември 1953 

си јата за даночни жалби на народниот одбор на око-
лијата во срок од 15 дена од денот кога е соопштено 
решението за облог на. данокот. 

Покрај даночниот обврзник жалба може да под-
несе и референтот на првостепената даночна комисија 
што го донесла ожалбеното решение. Срокот за под-
несување жалба од референтот на даночната комисија 
е В дена подолг од срокот во кој може да поднесе 
жалба даночниот обврзник. 

Поднесената жалба не ја задржува наплатата на 
обложениот данок. 

Ако финансискиот орган на народниот одбор на 
околијата смета дека наводите во жалбата се основа-
ни, може и без барање на даночниот обврзник, да ја 
одложи наплатата на спорниот износ на данокот до-
дека не се донесе решение по жалбата, за што е дол-
жен да го извести органот што решава по жалбата. 
Овој орган таквата жалба ќе ја земе во постапка 
веднаш. 

Во срокот определен во ст. 2 од овој член може 
,да поднесе жалба и членот деа даночната комисија што 
не се согласил со донесеното "решение. 

Член 148 
Поодделни граѓани или групи граѓани можат да 

поднесат до комисијата за даночни жалби при народ-
ниот одбор на околијата приговор на решението за 
облог на данокот на доход на даночниот обврзник 
што го довесла даночната комисија или финансискиот 
морган на народниот одбор на околијата, ако сметаат 
дека даночната основица е ниско утврдена. 

Приговорите од граѓаните по претходниот став 
можат да се поднесуваат до 30 дена од денот на 
истакнувањето на увид на списокот на утврдените 
даночни основици. 

По приговорите од граѓаните решава комисијата 
за даночни жалби во сето како и по жалбите. 

Приговорите од граѓаните на решенијата за облог 
на данокот на доход не подлежуваат на такса. 

Член 149 
Финансискиот орган на народниот одбор на око-

.лијата е должен во срок од 15 дена од денот кога е 
примена жалбата да и ја отстапи жалбата на коми-
сијата за даночни жалби со потребни материјали и 
податоци. 

Член 150 
По жалбите подадени против решенијата за облог 

на данокот на дох,од решава комисијата за даночни 
жалби на народниот одбор на околијата. 

Комисијата за даночни жалби на народниот одбор 
на околијата се состои од претседател и два или че-
тири члена и нивни заменици. 

Претседателот и членовите на комисијата за да-
ночни жалби и нивните заменици, како и референтот 
на комисијата, ги именува или разрешува народниот 
-одбор на околијата. 

Претседателот и членовите на комисијата за да-
ночни жалби и нивните заменици полагаат заклетва 
пред да ја преземат должноста. 

Член 151 
Комисијата решава по жалбите без присуство на 

жалителот, но таа може да одобри, по образложено 
барање во жалбата, жалителот да го изнесе своето 
образложение и усно на седницата на комисијата на 
која се решава по неговата жалба. 

Решенијата донесени по жалбите претседателот на 
комисијата му ги соопштува на даночниот обврзник 
писмено со потврда на приемот, а на референтот на 
комисијата — со испраќање предметот на увид. 

Комисијата за даночни жалби е должна да ги ис-
пита сите наводи во жалбата и другите писмени и 
усни изјави од даночниот обврзник и од други лица 
и да го образложи своето решение. 

Против второстепеното решение даночниот обврз-
ник може да поднесе тужба до врховниот суд на на-
родната република по прописите од Законот за управ-
ните спорови. 

Кога комисијата за даночни жалби не ќе ја усвои 
жалбата од референтот на првостепената даночна ко-

мисија или приговорот од граѓаните, или кога по жал-
бата од даночниот обврзник ќе ја намали даночната 
основица, а референтот на комисијата за даночни 
жалби наоѓа дека даночната основица е утврдена во 
износ помал од износот што и одговара на стварната 
состојба должен е да поднесе барање до надлежниот 
јавен правобранител за подавање тужба против ре-
шението на комисијата, 

Член 152 
Одредбите од оваа уредба ќе се применуваат и на 

јавното соопштување на даночните основици на да-
нокот на промет на (производи и услуги на приватните 
лица, како и на поднесувањето и решавањето на жал-
бите и приговорите на облогот на данокот на промет. 

Член 153 
Во поглед на заклетвата, решавањето и гласа-

њето, правата и должностите на членовите од коми-
сијата за даночни жалби согласно ќе се применуваат 
одредбите од оваа уредба за даночните комисии, до-
колку со оваа уредба не е пропишано поинаку. 

6) Ненаплативо^т на данокот 
Член 154 

Даночниот долг што не може да се наплати ни 
присилно ќе се отпише како ненаплатив. 

Даночниот долг сб смета како ненаплатив: 
1) ако должникот умрел или се иселил а не се 

знае каде, а не оставил ни подвижен ни неподвижен 
имот од кој би можел данокот да се наплати. Ако 
иселениот должник повторно ќе се врати или се до-
знае за неговото живеалиште тој повторно ќе се 
задолжи со отпишаниот данок ако не настапила за-
стареност на правото на државата за наплата на овој 
данок; 

2) ако со присилна наплата, вршена секоја година 
без успех, не можел да се наплати даночниот долг ни 
во текот на третата година од денот на доспеалоста. 
По исклучок, данокот може да се отпише и пред да 
истече третата година ако со водената присилна на-
плата се утврди дека нема изглед да ќе се наплати 
долгуваниот данок во догледно време. 

Не се смета како ненаплатив и не може да се от-
пише даночниот долг за кој постои гаранција по од-
редбите од оваа уредба врз основа на која може да 
се наплати. 

7) Контрола над облогот и наплатата на данокот 
Член 155 

Контролата над облогот и наплатата на данокот 
на доход се врши по посебни прописи. 

Член 156 
Додека не се воведе катастар и не се пресмета 

катастарскиот приход на подрачјето на кое катастар 
не постои, приходите од земјиштето ќе ги утврдува 
даночната ко-мисија на. начинот ,по кој се утврдуваат 
даночните осно-вици на данокот на доход од самостој-
ни занимања и имот, ценејќи1, ги при тоа приходите 
од земјиштето по начелата по кои е утврден катастар-
скиот приход во други места. 

Член 157 
Приходите од споредни дејности во селското сто-

панство, приходите од превозничка дејност и другите 
приходи што по одредбите од оваа уредба и се дода-
ваат на даночната основица на данокот на доход од 
селското стопанство, а кои се остварени во 1953 годи-
на, нема да му се додаваат на катастарскиот приход 
при облогот на данокот на доход од селското стопан-
ство за 1954 година, туку ќе се оданочат со данокот 
на доход за 1953 година. 

Член 158 
Со републички прописи можат да се определат до 

крајот на јануари 1954 година минималните и макси-
малните стопи на дополнителниот данок на доход за 
1954 година. 

Член 159 
Со сојузни прописи ќе се регулира начинот на 

одбегнувањето на двојното оданочување, обезбедува-
ње примената на начелото на заемност, правната за-
штита и правната помош, како и применувањето на 
реторзивни мерки. .. 
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Член 160 
Сојузниот Државен секретар за работи на народ-

ното стопанство пропишува кои даночни обврзници на 
данокот на доход се должни да водат работни книги. 

Член 161 
Со посебни сојузни прописи ќе се регулира ода-

ночувањето на хонорарите за книжевни, научни, 
стручни, уметнички и други слични дела во оригинал, 
превод, копија и репродукција, како и оданочувањето 
на хонорарите за идејни скици во проектирањето, за 
лектура и рецензија, за стручни и научни предавања 
и сл, 

Додека не се донесат прописите по претходниот 
став хонорарите што им се исплатуваат на странски-
те носители на авторски права ќе се оданочуваат по 
одредбата на чл. 118 од оваа уредба доколку не по-
стојат услови за ослободување по реципроцитет! или 
по меѓународните договори. 

Член 162 
Со посебни сојузи прописи ќе се регулира ода-

ночувањето на приходите што ги остваруваат нашите 
граѓани во служба на странските држави и на други 
странски организации на територијата на Југославија. 

Член 163 
Во сите случаи во кои по одредбите од оваа уред-

ба е предвидена надлежност на народниот одбор на 
околијата и неговите органи, се подразбира и надле-
жноста на народниот одбор на градот односно на 
градската општина со одделни права и нивните органи. 

Народните одбори на општините во градовите 
поделени на општини и нивните финансиски органи ги 
имаат сите права и должности што ги ћмшт народните 
одбори; на околиите и нивните финансиски органи освен 
пропишување дополнителни стапи на данокот на до-
ход и формирање комисии за даночни жалби. 

Член 164 
Престануваат да важат стварните и личните осло-

бодувања од данокот на доход по досегашните про-
писи, доколку не се предвидени со оваа уредба. 

Индивидуалните ослободувања од данокот на до-
ход што се временски ограничени ќе важат додека не 
ќе истече срокот до кој е признаено ослободувањето 
од данокот. 

Ослободувањето од данокот по чл. 26 и даноч-
ните олеснетава оо чл. 28 од оваа уредба се призна-
ваат од 1 јануари 1954 година до истекот на пропи-
шаните срокови и во поглед на приходите од земји-
штето на кое се извршени работи што го даваат пра-
вото на даночното ослободување односно на даноч-
ното олеснение. 

Член 165 
Приватните правни лица се изедначуваат во сето 

со физичките лица (граѓаните) во по,глед на обврс-
ката за плаќање данок на доход и данок за употреба 
на туѓа работна сила по одредбите од оваа уредба. 

Член 166 
Со денот кога ќе почне примената на оваа уредба 

престануваат да важат Уредбата за данокот на доход 
од 14 август 1948 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 71/48), Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 89/48, 98/49 и 7/50) и сите други прописи што им 
се спротивни на одредбите од оваа уредба. 

Облогот на данокот на доход за 1953 година ќе 
се изврши по досегашните прописи. 

Член 167 
Се овластува сојузниот Државен секретар за ра-

боти на народното стопанство да издава упатства за 
примена на оваа уредба. 

Член 168 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1954 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. и. бр. 306 

23 декември 1953 година 
Белград 

^ Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

; 483. 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршеа 
совет донесува 

ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ И ТРГОВСКИТЕ 
Д И Д Ц М ^ ^ — ^ ^ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Како трговска дејност во смисла на оваа уреду-
ва се смета купувањето на стоки со цел за прода-
жба и продажбата на така купените стоки (тргов-
ска купопродажба). 

Одредбите од оваа уредба за вршењето на тр-
говската дејност се однесуваат и до производител^ 
ните стопански организации во поглед на купува-
њето на производите со цел за преработка, како 
и во поглед на продажбата на производите од соп-
ственото производство. 

Одредбите од оваа уредба за вршењето на тр-
говската дејност се однесуваат и до трговските сто-
пански организации што ги осниваат земјоделските 
задруги по прописите за земјоделските задруги. 
Односот на овие трговски претпријатија спрема за-
другите се регулира со прописите за земјоделското 
задругарство. 

Член 2 
Трговска дејност вршат трговските претприја-

тија и трговските дуќани. 
Трговска дејност можат да вршат и производи-

т е л и т е претпријатија преку свои продавници, с т о -
варишта и откупни станици, како к трговските ор-
ганизации основани од задруги. 

Член 3 
-Како трговски претпријатија во смисла на оваа 

уредба се сметаат: 
1) трговските стопански организации на мал^ 

што имаат право да избираат работнички совет, а 
со обѕир на прометот треба да водат книговодство 
спрема единствениот основен контен план; 

2) трговските стопан ски организаци што имаат 
во својот состав трговски дуќани; 

3) стоковните куќи; 
4) трговските стопански организации на големо; 
5) трговските претпријатија што вршат исклу-

чиво работи на извоз и увоз на стоки. 
Член 4 

Трговските претпријатија можат да бидат са -
мостојни стопански организации (самостојни тргов-
ски дуќани) или во состав на трговско претпријатие. 

Член 5 
Како самостојни трговски дуќани во смисла н а 

оваа уредба се сметаат трговските стопански орга-
низации на мало што не се во состав на трговско 
претпријатие. 

Ако самостоен трговски дуќан ќе основа тргов-
ски дуќан во својот состав станува трговско прет-
пријатие, 

Ако самостоен трговски дуќан му даде обврска 
на народниот одбор на око ли јата (градот) дека ќе 
ги извршува обврските што се пропишани за тр-
говските претпријатија, народниот одбор може так-
виот дуќан да го прогласи за трговско претпријатие 
и во случај ако нема право да избира работнички 
совет. 

Член 6 
Трговски дуќан ја врши трговската дејност на 

едно работно место. 
Како работно место во смисла на претходниот 

став се смета просторијата во која им се продаваат 
стоки на потрошувачите (продавница) како и нуж-
ните помошни простории (лагер, магацин, канце-
ларија). 

Член 7 
Трговски претпријатија и дуќани ја вршат т р -

говската дејност по трговските струки 
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Трговските струки ги определува Сојузниот 
Државен секретар, за ра-боти на народното стопан-
ство по предлог од надлежната трговска комора. 

Трговските обичаи определуваат кои видови 
стоки спаѓаат во поодделна трговска струка. Во слу-
ча ј на сомнение трговската комора утврдува во која 
трговска струка спаѓа пооддглен вид стоки. 

Член 8 
Предметот на поодувањето на трговското прет-

пријатие и дуќан мора да биде определен по тргов-
ските струки' и спрема обемот на школувањето. 

Член 9 
Предмет на послувањетв на трговско претпри-

јатие и дуќани може да биде^ вршење на троновска 
дејност во една или во повеќе трговски струки. 

Член 10 
Спрема обемот на послувањето трговските сто-

пански организации можат да бидат: 
— трговски претпријатија на мало и трговски 

дуќани на мало, 
— трговски претпријатија на големо. 
По исклучок, врз оѕнова на одделно одобрение 

Од народниот одбор на околијата (градот) трговски-
те претпријатија на мало можат да вршат и тргов-
ска дејност на големо на подрачјето на околијата 
(гравот). 

Републичкиот државен секретар за работи на 
стопанството може да му одобри на трговско прет-
пријатие на големо на определена трговска струка 
да врши и трговска дејност на мало (продажба на 
тутунски преработки). 

Член И 
Трговски претпријатија и дуќани можат да вр-

шат само онаа трговска дејност што е предмет на 
нивното послување. 

Член 12 
Трговските претпријатија и дуќани можат без 

одделно одобрение да вршат на начинот обич,ен 
во трговијата како споредна дејност и други сто-
пански дејности што се во непосредна васка со нив-
ното трговско поодување. 

Надлежната трговска комора ќе дава објасне-
нија за тоа кои стопански дејности можат да се вр-
шат како споредна дејност и за начинот на врше-
њето на таа дејност. 

Член 13 
Трговските претпријатија на мало можат да 

оснива'ат трговски дуќани во својот состав на це-
.лата територија на Југославија. 

Член 14 
Трговските дуќани во состав на трговското 

претпријатие ја имаат самостојноста определана со 
одредбите од оваа уредба, со правилата на тргов-
ското претпријатие и со договор помеѓу трговското 
претпријатие и дуќанот. 

Трговските дуќани во состав на трговско прет-
пријатие имаат самостојни обврски спрема опште-
ствената заедница. 

Член 15 
Под условите определени со оваа уредба произ-

водите лните претпријатија можат да осниваат про-
давници за продажба на своите производи (продав-
ници на производителните претпријатија) на це-
лата територија на Југославија. 

Продавниците на производителите претприја-
тија имаат положба на трговски дуќани во состав 
на трговско претпријатие, ако со одредбите од оваа 
уредба не е определено поинаку. 

Член 16 
Трговските претпријатија и производите л ните 

претпријатија определени со оваа уред-ба можат да 
осниваат стоваришта, откупни станици и трговски 
претставништва на целата територија на Југосла-
вија. 

Член 17 
Односот на трговските дуќани во состав на тр-

говско претпријатие, продавниците на производи-

те лните претпријатија, откупните станици и стова-
риштата спрема претпријатието во чиј состав се 
наоѓаат, се определува со одредбите од оваа уредба, 
со правилата на претпријатието и нивниот меѓусе-
бен одговор. 

Договорот од претходниот став го одобрува 
каро ДРГИ от одбор на околијата (градот) на чие под-
рачје се наоѓа трговскиот дуќан, продавницата на 
производителното претпријатие, стовариштето од-
носно откупната станица. 

Член 18 
Општите прописи за стопанските претпријатија 

и дуќани се однесуваат и до трговските претприја-
тија и дуќани, ако со оваа уредба не е определено 
поинаку. 

Член 19 
Со сојузни прописи ќе се регулира поодување-

то на стопанските организации за трговски услуги 
(претпријатија за посредување, комисиони претпри-
јатија и дуќани, складишни претпријатија, шпеди-
терски претпријатија и претпријатија за преземање 
стоки). 

Одредбите од оваа уредба се однесуваат и до 
стопанските организации за трговски услуги, ако 
не ќе се определи поинаку со прописите донесени 
во смисла на претходниот став. 

Член 20 
Народниот одбор на градската општина со од-

делни права ги има во однос на трговските прет-
пријатија и трговските дуќани, продавниците на 
посизЕ-с ги те л ките претпријатија, стоваришта и от-
купните станици, што се наоѓаат на подрачјето на 
општината, сите права што ги има народниот одбор 
на околијата (градот) во постапката за оснив-ање, 
надзор и примена на управните мерки. 

II. ОСНИВАЊЕ ТРГОВСКИ ПРЕТПРИЈАТИЕ И 
ДУЌАНИ, ПРОДАВНИЦИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ! 
ПРЕТПРИЈАТИЈА, СТОВАРИШТА, ОТКУПНИ 
СТАНИЦИ И ТРГОВСКИ ПРЕТСТАВНИШТВА 

Член 21 
Трговските претпријатија и самостојните тр-

говски дуќани се осниваат по општите прописи што 
важат за стопанските претпријатија и дуќани. 

Трговските дуќани ЕО состав на трговски прет-
пријатија, продазницитз на произзодителните прет-
пријатија, стовариштата, откупните станици и тр-
говските претставништва се осниваат по општите 
прописи што важат за оснивање погони и работни 
единици на стопанските претпријатија и дуќани 

Член 22 
Покрај општите услови пропишани за оснивање 

стопански претпријатија и дуќани, за оснивањето 
на^ трговски претпријатија и самостојни трговски 
дуќани мораат да бидат исполнети и следните по-
одделни услови: 

— да се обезбедени стручни кадрови за врше-
ње дејноста на определена трговска струка. 

— работните простории да им одговараат на 
пропишаните технички и здравствено-технички 
услови, 

— работните простории да се снабдени со со-
одветни уреди и опрема која овозможува правилно 
манипулирање со стоките и културно услужување 
на потрошувачите, 

— персоналот на трговските дуќани што вршат 
продажба на животни прехрани да ги исполнува ' 
и пропишаните здравствени услови, 

— трговското претпријатие односно дуќан да 
исполнува и други одделни услови, ако такви усло-
ви се пропишани (вршење работи на извоз-увоз и 
други работи во промет на стоки со странство; тр-
говија со оружје, ловечки прибор и пиротехнички 
материјал и др.). 

Прописи за стручната спрема на работниците и 
службениците запослени во трговски претпријатија 
и дуќани донесува сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство. 
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Прописи за техничките услови, уредите и опре-
мата на работните простории донесува републич-
киот државен секретар за работи на стопанството. 

Член 23 
За оснивање трговски дувани во состав на тр -

говски претпријатија, продавници на производител-
и т е претпријатија, откупни станици, стоваришта и 
трговски: претставништва мораат да бидат испол-
нети сите услови пропишани во претходниот член. 

. Член 24 
Одобрението за оснивање трговски, дуќани во со-

став на трговско претпријатие, продавница на про-
изводите л но претпријатие, откупна ст-аница, стова-
риште и трговско претставништво го дава народ-
ниот одбор на околијата (градот) на чие подрачје 
се рснизаат. 

Народниот одбор на околијата (градот) не молев 
'да го ускрати издавањето на одобрението од прет-
ходниот став ако се за тоа исполнети условите про-
пишани ' со оваа уредба. 

Против решението со кое се добива издавањето 
на одобрението за оснивање, може да се подаде 
жалба во срок од 15 дена по приемот на решението 
до републичкиот државен Секретаријат за работи 
на стопанството. 

Член 25 
Трговските претпријатија и самостојните тргов-

ски дуќани се регистрираат к а ј окружниот суд на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието 
односно дуќанот. 

Трговските дуќани во состав на трговско прет-
пријатие, продавниците на производите лните прет-
пријатија , откупните станици, стовариштата и тр-
говските претставништва се запишуваат и во р е -
гистарот на окружниот суд на чие подрачје се 
наоѓаат. 

Хоѓа се запишуваат во регистарот трговски ду -
ќани во состав на трговско претпријатие задолжи-
телно се внесуваат податоци дали дуќанот самостој-
но набавува стоки и склучува договори за купопро-
дажба на стота и за други стопански работи. 

Ш. ТРГОВСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ТРГОВСКИ 
ДУЌАНИ ВО СОСТАВ НА ТРГОВСКО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ 
Член 26 

Трговско претпријатие што има во состав тр-
г о в е ц дуќани: 

1) им врши услуги на дуќаните во својот состав 
со над окна да определена со правилата на претпри-
јатието и со договор помеѓу претпријатието и ду-
ќанот (БОДИ книговодство, в р ш и транспортни услуги, 
ускладиштува стоки, врши манипулација на стоки 
итн.); 

2) ано не е определено поинаку со правилата на 
претпријатието и со договорот помеѓу претприја-
тието и дуќанот, набавува стоки за дуќаните во сво-
јот состав; 

3) ако не е определено поинаку со правилата на 
претпријатието и со договорот помеѓу претпријати-
ето и дуќанот, може да определува цени по кои ду-
ќаните ќе ги продаваат стоките; 

4) може и непосредно да им продава стоки на 
големите потрошувачи (на надлештва, установи и 
сл.), а доколку има пропишано одобрение, може да 
им продава стоки. на големо и на други трговски 
претпријатија и дуќани. 

Член 27 
Трговското претпр,ијатие што има во состав т р -

говски дуќани управува со заедничките основни 
средства. 

Тргов-скиот дуќан во состав на трговско прет-
пријатие управува со основните средства што слу-
ж а т исклучиво за неговите потреби. Трговскиот ду-
ќан не може да ги продаде овие основни средства 
без согласност од претпријатието. 

Член 28 
Работничкиот совет на трговското ^претпријатие 

што има во својот состав трговски дуќани го изби-
раат работниците и службениците на претпријати-
ето и на трговските дуќани во неговиот состав. 

Член 29 
Трговски дуќан во состав на трговско претпри-

јатие: 
1) има самостојни обврски спрема општестве-

ната заедница; 
2) има одделни органи на управувањето; 
3) има право да се издвои од составот на тргов-

ското претпријатие и да стане самостојна стопан-
ска организација. ј 

За трговскиот дуќан во состав на трговско прет- ' 
пријатна одделно се утврдува вкупниот приход и 
се врши неговата расподелба. 

Правата и обврските од претходните ставови 
не можат со правилата на трговското претпријатие ј 
или со договор помеѓу трговското претпријатие и 
трговскиот дуќан БО неговиот состав да се изменат., 
ниту да се ограничат. 

Член 30 , 
Ако со правилата на трговското претпријатие, 

и со договорот помеѓу трговското претпријатие ш 
дуќанот не е определено поинаку, трговскиот ду- ; 
ќан во состав на трговско претпријатие ' I 

1) самостојно набавува стоки и за таа цел склу-
чува договара! за купопродажба на стоки и за дру-

.ги стопански работи; 
2) самостојно ги утврдува цените на стоките, 
3) ги користи краткорочните кредити за обрт-, 

нито средства; 
има своја текушта сметка при банката. 

' Со договорот помеѓу трговското претпријатие и ' 
дуќанот во неговиот состав ќе се предвиди начинотј 
на формирањето на цените по кои претпријатието! 
ќе му ги отстапува стоките и ќе му ги врши услу-
гите на дуќанот. 

Трговскиот дуќан во состав на трговско прзт-1 
пријатие, што самостојно набавува стоки и склучу- ј 
ва договори за купопродажба на стоки и за други?) 
стопански работи е одговорен за обврските презе-Ј 
мени со договорот со имотот со кој управува и мо-ј 
ж е да биде странка во спор. I 

Споровите што ќе станат во врска со склучу- ј 
вањето и извршувањето на договорите од претхсд-, 
ките ставови ги решава надлежната државна ар -
битража . 

Член 31 
Со трговски дуќан во состав на трговско пре?- ; 

пријатие управува работниот колектив на дуќанот, 
управниот одбор и работоводителот на дуќанот. 

Член 32 
За назначување работоводител на трговска ду- , 

ќан во состав на трговско претпријатие се приме- . 
нуваат прописите од Уредбата за оснивање прет-
пријати ја и дуќани што се однесуваат до назначу-
вање на директори. 

Другите работници и службеници на трговски , 
дуќан во состав на трговско претпријатие ги назна-
чува работоводители во согласност со директорот 
на претпријатието, ако со правилата на претприја-
тието не е определено поинаку. 

IV. ПРОДАВНИЦИ НА П Р О И З В О Д И Т Е Л И Т Е 
ПРЕТПРИЈАТИЈА, СТОВАРИШТА, ОТКУПНИ 

СТАНИЦИ И ТРГОВСКИ ПРЕТСТАВНИШТВА 
а) Продавници на производителите претпријатија 

Член 33 
Индустриските други производителни претпри-

јатија можат да осниваат продавници за продажба 
на стоки од сопственото производство (продавници 
на п р о и з в о д и т е л и т е претпријатија) . 

Продавниците на п р о и з в о д и т е л и т е претприја-
тија можат да продаваат и производи од други 
производители што го дополнуваат асортиманот на 
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стоките што ги произведува производителното 
претпријатие во чиј состав се наоѓа продавицата. 

Трговските обичаи определуваат кои стоки мо-
жат да продаваат овие продавници како дополне-
ние асортиманот на стоките од сопствен ото произ-
водство. 

Член 34 
Стопанските претпријатија што се занимаваат 

ро издавачка дејност можат да основаат продав-
ници за продажба на сопствените изданија (весни-
ци, повремени списи, книги л публикации) како и 
изданија од други весникарски и издавачки прет-
пријатија. 

Овие продавници можат да продаваат и канце-
лариски материјал и прибор, учила, школски при-
бор, музички инструменти и нивни прибор. 

Член 35 
За продавниците на производителните претпри-

јатија важи одредбата од чл, 29, освен точ. 3 (право 
. на издвојување) како и одредбата од чл. 31. 

Член 36 
Ако со договорот помеѓу продавницата и про-

I изводителното претпријатие не е определено пои-
н а к у , продавницата е должна да ги продава стоки-
те по цените што ќе ги определи претпријатието во 

(чиј состав се наоѓа продавницата, како и да ја ор-
танизира работата и уреди продавницата на начи-
1 ист што ќе го определи претпријатието. 

Со договор помеѓу продавницата и производи-
т е л и т е претпријатие може да се определи произ-
' водители ото претпријатие да е должно да ги пре-
вземе од продавницата стоките што се продаваат 
ѓ'слабо. 

Член 37 
Произв одите л ното претпријатие е должно да и9 

од обезбеди на продавницата договорените мини-
мални количини на стоки, потребни основни и 
обртни средства, како и рабат потребен за покрива-
ње материјалните трошоци, за извршување обвр-
ските спрема општествената заедница и за обезбе-
дување износот на соодветниот платен фонд во 
односната трговска струка. 

Член 38 
Продавницата на производително претпријатие 

може да бара раскин на договорот и издвојување 
во самостојна стопанска организација само ако 
претпријатието не ги извршува обврските од прет-
ходниот член или договорните обврски. 

Продавницата што ќе се издвои во самостојна 
стопанска организација е должна да му ја исплати 
на претпријатието вредноста на отстапените основ-
ни средства. 

Споровите во врска со раскинот на договорот во 
смисла на претходните ставови ги решава надлеж-
ната државна арбитража. 

Член 39 
Работоводител^^ на продавница на производи-

те лно претпријатие го назначува управниот одбор 
на претпријатието во согласност со народниот од-
бор на околијата (градот) на чие подрачје се наоѓа 
продавницата. 

Народниот одбор на околијата (градот) не може 
да ја ускрати согласноста ако означеното лице има 
потребни стручни и морални квалификации. 

Работниот колектив на продавница може да 
бара да се смени работоводителат. 

Другите работници и службеници на продав-
ницата ги назначува работоводителот на продавни-
цата во согасноет со директорот на претпријатието, 
ако со правилата на претпријатието не е определено 
поинаку. 

Член 40 
Одредбите од чл. 33—39 се однесуваат и до сите 

продавници што ги основаат занаетчиските дуќани 
ЅО средствата ЕО општествена своина. 

б) Стоваришта 
Член 41 

Трговските претпријатија на големо можат да 
осниваат стоваришта за продажба на стоки на 

големо. 
Индустриските и други прсизв одите лни прет-

пријатија можат да основаат стоваришта заради 
продажба на големо на стоките од сопственото про-
изводство. 

Член 42 
Во поглед на односот на стовариштето спрема 

претпријатието во чиј состав се наоѓа стовариштето 
важи одредбата од чл. 29 освен точ. 3 (право на 
издвојување), како и одредбата од чл. 31 и 36—39 
од оваа уредба. 

в) Откупни станици 
Член 43 

Трговски претпријатија за промет на селскосто-
пански производи на големо и индустриските прет-
пријатија што преработуваат селско стопански про-
изводи можат да осниваат откупни станици заради 
купување селскостопански производи. 

Претпријатијата за промет на отпадоци можат 
да осниваат откупни станици заради - купување от-
падоци. 

Член 44 
За откупните станици важи одредбата од чл. 

27 ст. 2, одредбата од чл. 29 освен точ. 3 (право на 
издвојување), како и одредбите од чл. 31 и 39. 

Член 45 
Претпријатието во чиј состав се наоѓа откупна 

станица е должно да и' ги обезбеди на откупната 
станица потребните основни и обртни средства и да 
ги презема откупените селскостопански производи 
односно отпадоци. 

Откупната станица не може самостојно, без на-
лог од претпријатието, да ги продава откупените 
селскостопански производи односно отпадоци. 

Со договорот помеѓу откупната станица и прет-
пријатието, во чиј состав се наоѓа откупната ста-
ница може да се предвиди откупната станица да има 
своја текушта сметка при банката. 

Член 46 
Со договорот помеѓу откупната станица и прет-

пријатието во чиј состав се наоѓа откупната станица 
ќе се предвиди начинот на определувањето прови-
зија за откупните селскостопански производи од-
носно отпадоци што му ги испорачува на претпри-
јатието откупната станица. 

г) Трговски претставништва 
Член 47 

Трговските претпријатија за промет на селско-
стопански производи на големо, индустриските и 
други производителни претпријатија можат да осни-
ваат трговски претставништва. 

Член 48 
Трговско претставништво може да се занимава 

само со склучување договори за купување и прода-
жба на стоки од име и за сметка на претпријатието 
чија е работна единица. 

Трговското претставништво не може да купува 
селскостопански производи непосредно од индиви-
дуалните производи. 

Лицата запослени во трговско претставништво 
мораат да бидат постојани службеници на прет-
пријатието. 

Член 49 
Општествените обврски спрема околијата (гра-

дот) на чие подрачје се наоѓа трговското претстав-
ништво, ги извршува трговското претставништво со 
плаќање определен паушален износ кој го опреде-
лува народ,ниот одбор на околијата (градов). 
V. УТВРДУВАЊЕ ВКУПНИОТ ПРИХОД И НЕГО-

ВА РАСПОДЕЛБА 
Член 50 

Општите прописи за утврдување вкупниот при-
ход на стопанските организации и аа неговата рМ^ 
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поделба се применуваат и на трговските претпри-
јатија и трговските дуќани, продавниците на про-
изводителите претпријатија, откупните станици и 
на стовариштата. 

Член 51 
Трговско претпријатие што има во свој состав 

т р г о в е ц дуќани, откупни станици и стоваришта го 
^ гЕрдува својот вкупен приход одвоено од вкупниот 
приход на дуќаните, откупните станици гл стовари-
штата. 

Член 5 
Вкупниот приход на трговско претпријатие што 

има вб својот состав трговски дуќани или стовари-
шта се состои од: 

1) разликата помеѓу набавната цена и цената по 
која трговското претпријатие им ги испорачува сто-
ките на дуќаните % стовариштата во свој состав или 
на д р у м купувачи; 

2) надокнадите за услугите извршени на дуќа-
ните и стовариштата во состав на претпријатието; 

3) приходите од точ. 3—6 на чл. Л од Уредбата 
за вкупниот приход на стопанската организација и 
неговата расподелба. 

Член 53 
Вкупниот приход аа трговско претпријатие што 

хша-вг. спојот ссстав отсутни Станици: се состои од: 
1) разликата пг.м-: у цената по која претприја-

тието ги продава откупените селскостопански про-
изводи ^отпадоци) и цените по кои откупните ста-
ници "тЛу ги испорачуваат откупените пр-оизводи на 
претприј атието; 

2) надокнадите за извршените услуги на отку-
пните станици во состав на претпријатието; 

3) приходите од точ. 3—6 на чл. 9 од Уредбата 
за вкупниот приход на стопанската организација и 
неговата расподелба. 

Член 54 
Од вкупниот приход на трговското претпријатие 

трговск и дуќан, продавница на производители 
претприј-атие, стовариште и откупна станица се од-
биваат материјалните трошоци, амортизацијата, по-
стојаните придонеси за општествената заедница, ка-
матите на кредитите за обртните средства, сред-
ствата за инвестициониот фонд, средствата за ре -
зервниот фонд, ануитетите за кои гаран-тира око-
лијата (градот), платниот фонд утврден со примена 
на процентот спрема одредбата на чл. 5-8 од оваа 
уредба како и соодветниот придонес за социјално 
осигурување. 

Ако по одбивањето износите од претходниот 
став преостане дел од вкупниот приход (добивка) 
тој дел, по одбивање данокот на добивката, му при-
паѓа на народниот одбор на околијата (градот) на 
чие подрачје се наоѓа трговското претпријатие, тр-
говскиот дуќан, продавницата на производителното 
претпријатие, стовариштето и откупната станица. 

Член 55 
Како материјални трошоци што трговските прет-

пријатија и дуќани, продавниците на производител-
и т е претпријатија, откупните станици и стовари-
штата имаат право да ти одбијат од вкупниот при-
ход се сметаат: трошоците на сто-ковниот промет, 
трошоците на закупнината и одржувањето на ра -
ботните простории и општите трошоци (режија). 

Член 56 
За определување резервниот фонд на трговско 

претпријатие, трговски дуќани, продавница на про-
изводите лно претпријатие, стовариште и откупна 
станица важат одредбите на чл. 15 од Уредбата за 
расподелба на добивката и за данокот на добивката 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/53) со тоа што вкупните средства на 
резервниот фонд ќе се определуваат во процент од 
просечно користените обртни средства во текот на 
годината. 

Член 57 
Во инвестициониот фонд на трговско претпри-

Јатие, даовски дуќан, продавница на производи-

тели о претпријатие, стовариште и откупна станица 
задолжително се внесува секоја година 0,5% од из-
носот на просечно користените обртни средства во 
текот на го,дината. 

Средствата од инвестициониот фонд можат да 
се употребат за инвестиции, како и за набавување 
инвентар и уреди и адаптација со цел да се рацио-
нализира посетувањето. 

Член 58 
Платниот фонд на трговско претпријатие, тр-

говски дуќан, продавница на производително прет-
пријатие, стовариште и откупна Станица не може 
да го прејде износот што се добива со примена на 
определениот процент на вкупниот остварен промет. 
Овој процент го определува народниот одбор на 
околијата (градот). 

Ако остварениот платен фонд изнесува повзќе 
од пресметковниот платен фонд, трговското прет-
пријатие, трговскиот дуќан, продавницата на произ-
вод,ително претпријатие, стовариштето и откупната 
с т а н и ќ мозЅе 6д таа разлика да го употреби за на-
големување на плативе само оној дел што произле-
гува од скалата пропишана од народниот одбор на 
околијата (градот) во смисла на општите прописи 
за платите- на работниците и службениците на сто-, 
пап с ките ор ганиз ации. 

Остатокот на остварениот платен фонд тргов-
ското претпријатие, трговскиот дуќан, продавницата 
на производители претпријатие, стовариштето и 
откупната станица го внесува во својот инвестици-
онен фонд и во својот резервен фонд. 

Платниот фонд што се формира врз основа на 
одредбата Од претходниот став се расподелува спре-
ма гфбЖСИте од Уредбата за платите на работни-
ците и службениците на стопанските организации, 

Член 59 
Сојузн,иот извршев совет може за продавни-

ците на индустриските претпријатија (индустриски 
продавници) и други слични работни единици, да 
определи и друг начин на формирање на платниот 
фонд и извршување на обврските спрема околијата 
(гравот) на чие подрачје се наоѓаат тие. 

Сојузниот извршен совет може за трговските 
претпријатија што претежно вршат работи на извоз 
и увоз на стоки да определат и друг начин на фор-
мирање на платниот фонд. 
VII. ПОСЛУВАЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈА И ДУЌАНИ, НА ПРОДАВНИЦИТЕ НА' 

ПРОИЗВОДИТЕЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И 
СТОВАРИШТАТА И ОТКУПНИТЕ СТАНИЦИ 

Член 60 
Трговските претпријатија, и дуќани должни се 

при вршењето на трговската дејност да се придр-
жуваат, покрај прописите што постојат, и кон узан-
сите и трговските обичаи. 

Член 61 
Трговските претпријатија и дуќани купуваат и 

продаваат стоки по цените спрема условите на 
пазарот. 

Ако цените или начинот на нивното формира-
ње се определени од надлежниот државен орган, 
трговските претпријатија и дуќани се должни да 
купуваат и продаваат стоки по така определез:ите 
односно формираните цени. 

Трговско претпријатие односно дуќан и произ-
в о д и т е л и претпријатие можат да се спогодат за 
цените по кои трговското претпријатие односно ду-
ќанот ќе ги продава производите на производите л -
ното ^претпријатие. 

Продавниците на производите листо претприја-
тие. откупните станици и стовариштата се должни 
во по1лед на це-ните да се придржуваат и кон пра-
вилата на претпријатието во чиј состав се наоѓаат 
како и кон договорот склучен со тоа претпријатие. 

Член 62 
Трговските претпријатија и дуќани можат да 

земаат стоки од производителите претпријатија во 
комисиона продажба. 
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Член 63 
Трговското претпријатие што води заедничко 

книговодство е должно во книговодството и работ-
ните книги одделно да го искажува поодувањето на 
секој дуќан, откупна станица, стовариште и тргов-
ско претставништво што се во неговиот состав. 

Член 64 
Трговските претпријатија и дуќани се должни 

по барање од потрошувачите да ги продаваат сто-
ките што се наоѓаат во дуќанот. 

Член 65 
Трговските претпријатија и дуќани се должни 

да ги истакнуваат цените на стоките што ги про-
даваат на обичаен начин во трговијата. 

По барање од потрошувачите трговското прет-
пријатие односно дуќанот е должно да издаде смет-
ка за продадените стоки. 

Член 66 
Работн,иот колектив на трговскиот дуќан го опре-

делува времено во кое ќе бидат дуќаните отворени 
(работно време). 

Народ,ниот одбор на околијата (градот) го опре-
делува најкусото работно Бреме во кое дуќаните мо-
раат да бидат отворени (минимално работно време), 
по претходно прибавено мислење- од надлежната 
трговска комора. 

Член 67 
Трговските претпријатија на големо и индустри-

ските претпријатија можат да продаваат стоки пре-
ку трговски патници. 

Трговскиот патник прима порачки за претпри-
јатието со цел да склучува купсхпродавни договори, 
а може и самиот да склучува купопродавни дого-
вори од името и за сметка на претпријатието. 

Трговскиот патник мора да биде по-стојан слу-
жбеник на претпријатието и за вршењето на сво-
ите работи мора да има одделна легитимација што 
ја издава претпријатието, а ја заверува надлежната 
трговска комора. 

Трговскиот патник може да продава само стоки 
од претпријатието чиј службеник е тој. 

Трговскиот патник може со себеси да носи само 
урнеци на стоки. 

Оѕластенијата на трговскиот патник можат да 
се ограничат во поглед на количината, видот на 
стоките, подрачјето на иселувањето и сл. Претпри-
јатието може да го ограничи поодувањето на тргов-
скиот патник и само на примање порачки. Овие 
ограничеиија мораат да се внесат во полномошното 
на трговскиот патник. 

Член 68 
Одредбата од чл. 60 важи и за продавниците на 

производите л но претпријатие, стовариштата и от-
купните станици. 

Одредбите од чл. 64—66 важат и за продавни-
ците на производителното претпријатие. 

VIII. МЕРКИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ 
Член 69 

За трговски претпријатија и дуќани можат да 
набавуваат стоки само лицата што се постојани слу-
жбеници на претпријатието односно дуќанот. 

На трговските претпријатија и дуќани им е за-
брането да набавуваат селскостопански производи 
и други стоки преку накупувачи. 

Одредбата од претходни,от став важи и за 'от-
купните станици, индустриските и други произво-
дителни претпријатија, како и за угостителските 
претпријатија и дуќани. 

Член 70 
По исклучок од одредбите на претходниот член 

републичкиот државен секретар за работи на сто-
панството може на поодделно трговско претпријатие 
,па му одобри да купува млеко, птици, јајца, перје 
и отпадоци преку, откупувачи и собирани, што не 

но б отен однос со претпријатието. 

Член 71 
Трговските прегоријатија на големо можат, по 

правило, да им продават стоки само на трговските 
претпријатија и дуќани на мало, како и на поод-
делни големи потрошувачи (на установи, надле-
штва и сл.). 

Трговските претпријатија на големо можат да 
им продаваат на други трговски претпријатија на 
големо само стоки што ги набавиле од производи-
телот или од трговско претпријатие што ги увезло 
односните стоки. 

По исклучок од одредбата од претходниот став 
во оправдани случаи трговско претпријатие на го-
лемо може да му продаде на друго трговско прет-
пријатие на големо и стоки ѕ што не ги набавило од 
производителот или од 'претпријатие што ги увезло 
тие стоки. Во вакви случаи трговското претприја-
тие на голема стоките може да ги продаде само по 
набавната цека. 

Секоја друга продажба на стоки помеѓу тргов-
ските претпријатија на големо (верижна трговија) 
е забранета. 

Одредбите од овој член важат и за трговските 
претпријатија на мало што ја вршат трговската деј-
ност' на големо врз основа на одобрението од чл. 10 
ст. 2. 

Член 72 
^ Трговските претпријатија на мало и трговските 

дуќани можат да им продаваат стоки само на по-
трошувачите. 

По исклучок од одредбата од претходниот став, 
трговско претпријатие на мало и трговски дуќани 
можат во оправдани случаи да продадат стоки на 
друго трговско претпријатие на мало или на тр-
говски дуќан. Во ваков случај трговското претпри-
јатие односно дуќан може да ги продаде стоките 
само по набавната цена. 

Секоја друга продажба на стоки помеѓу тргов-
ските претпријатија на мало односно трговските 
дуќани (верижна трговија) е забранета. 

Член 73 
Индустриските и други производителни прет-

пријатија не можат да купуваат стоки со цел за на-
тамошна продажба, ни да ги продаваат така купе-
ните стоки. 

Член 74 
На стопанските организации им е забрането ме-

ѓусебно да се спогодуваат за цените, за поделба на 
пазарот, за продажба на стоките само на опреде-
лени потрошувачи накови за другите услови и фор-
ми на поодување што доведуваат до монополистички 
положба на пазарот^ 

Член 75 
Со сојузни прописи) можат да се определат нај-ѕ 

високите ирод авни цени односно начинот на фор-
мирањето на продавните цени на определени стоки. 

Член 76 
Со сојузни прописи може да се определи купу-

вање на поодделни селскостопански производи од 
производителот, како и купување и продажба на 
други производи да можат да вршат само стопан-
ските организации што ќе добијат за тоа одделно 
одобрение. 

Со прописите од претходниот став можат да со 
пропишат и други услови за купување односно про-
дажба на поодделни производи, 

Член 77 
Сојузниот државен секретар за работи на на-

родното стопанство молев по исклучок да им опре-
дели на поодделни трговски претпријатија или за 
поодделни артикли маржи за покривање на тро-
шоците и извршување на обврските (спрема опште-
ствената заедница. 

IX. ТРГОВИ,ЈА НА ПАЗАРИ И П А Н А Ѓ У Р 
Член 78 

Народните одбори на околиите (градовите, град-, 
ските општини со одделни права) ќе донесат иро^ 
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пиен со кои се регулира прометот на стоките на па-
зарите и панаѓурите, придржувајќи се кон начелата 
и одредбите од оваа уредба. 

Член 79 
Со прописите од претходниот член ќе се регу-

лира особено: 
— местото и времето за одржување пазар и 

панаѓур; 
— кој може да продава и купува стоки на па-

зари и панаѓури; 
— кои стоки можат да се продаваат на пазари 

и панаѓури; 
— организацијата и задачите на службата на 

пазаришните управи; 
— санитарно хигиенските мерки на пазарите и 

панаѓурите; 
— пазариш ен ред; 
— организацијата на вршењето на контролна 

служба на пазарите и панаѓурите; 
— пазаришните такси; 
— управните и казнените мерки за одржување 

редот на пазарите и панаѓурите и сл. 
Член 80 

Народниот одбор на околијата (градот, градска-
та општина со одделни права може да организира 
во производните реони и потрошувачките центри 
одделни пазари за продажба на селскостопански 
производи на големо, 

Народниот одбор на околијата (градот, градска-
та општина со одделни права) може да забрани на 
овие пазари во потрошувачките центри да купуваат 
селскостопански (производи трговските претприја-
тија на големо. 

Член 81 
Со прописите донесени во смисла на чл. 78—80 

од оваа уредба не може на продавачите и купува-
чите што живеат односно имаат седиште вон око-
лијата (градот) на чие подрачје се одржува пазарот 
(панаѓурот) да им го ускрати нити да им го ограни-
чи правото за продажба и купување стоки на паза-
рот (панаѓурот). 
X. НАДЗОР НАД ВРШЕЊЕТО НА ТРГОВСКАТА 

ДЕЈНОСТ И УПРАВНИ МЕРКИ 
Член 82 

Надзор над трговската дејност вршат народните 
одбори на околиите (градовите). 

Инспекцијата за пазаринггето го контролира из-
вршувањето на прописите и мерките што се одне-
суваат до трговската дејност и пазариштето. 

Член 83 
Ако трговската дејност се врши спротивно на 

одредбите од оваа уредба можат да се преземат 
следниве управни мерки: 

1) времена забрана да се врши определена тр-
говска дејност, 

2) трајна забрана да се врши определена тр-
говска дејност, 

3) наредба за пуштање на стоките во промет, 
4) забрана да се продав-аат определени стоки, 
5) затворање на работните простории и забрана 

да се користат уреди и опрема, 
6) распуштање на работничкиот совет и управ-

ниот одбор и сменување на работоводителот на ду-
ќанот односно директорот на прегори ј атието, 

7) ставање на стопанската организација под 
присилна управа. 

1 Член! 84 
Ако трговската дејност се врши без одобрение-

то пропишано со оваа уредба или спротивно на одо-
брението инспекцијата за пазариштето ќе донесе 
решение за времена забрана да се врши: трговската 
де ност, определувајќи срок во кој мора да се при-
бави пропишаното одобрение. Времената забрана не 
мо-хе да биде подолга од 30 дена. 

Ако во определениот срок не го прибави про-
пишаното одобрение, советот за стопанство на на -
родниот одбор на околијата (гр-адот) ќе донесе ре-

шение за трајна забрана да се врши трговската 
дејност. 

Член 85 
Ако трговското претпријатие или трговскиот 

дуќан ги задржува стоките од продажба или ја 
ограничува продажбата, со цел за вештачко одр-
жување на цените или покачување на цените, ин-
спекцијата за пазариштето ќе донесе решение за 
пуштање на стоките во промет. 

Член 86 
Ако се пуштаат во промет стоки што не му од-

говараат на пропишаниот стандард или под име и 
ознака што на стоките не им припаѓаат по составот 
или квалитетот, или е,ко се продаваат стоки штетни: 
по здравјето на луѓето и животните, инспекцијата 
за п а з а р и ш т е ^ ќе донесе решение за забрана да 
се продаваат такви стоки. 

Член 87 
Ако стопанската организација им продава на 

своите работници и службеници 'или на поодделни 
индивидуални 'потрошувачи стоки од ист квалитет 
по пониските цени од оние по кои им се продаваат 
тие сто:ш на други потрошувачи, инспекцијата за 
пазариште^) ќе го извести за тоа советот за стопан-
ство на народниот одбор на околијата (градот), кој; 
ќе донесе решение за уплата на разликата во це-
ната во корист на народниот одбор на околијата 
(градот). 

Оваа уплата се врши на товар на платниот 
фонд на стопанската организација. 

Член 88 
Ако просториите, уредите или опремата на тр-

говско претпријатие и трговски дуќан не им одго-
вараат на пропишаните услови во поглед на технич-
ката и здравствено техничката заштита на трудов, 
или на условите за здравствена заштита на потро-
шувачите, или не се удобна за правилно вршење 
на дејноста, инспекцијата за пазариште? о ќе донесе 
решение со кое ќе нареди да се опстанат утврде-
ните недостатоци определувајќи срок во кој тоа 
да се изврши. 

Ако утврдените недостатоци не се отклонот во 
определениот срок, советот за стопанство на народ-
ниот одбор на околијата (градот) ќе донесе решение 
за затворање на таквите простории, односно за за -
брана натаму да се употребуваат таквите уреди или 
опрема. 

Член 89 
Ако стопанската организација не продава стоки 

по цените определени во смисла на чл. 75 од оваа 
уредба, или постапува спротивно на прописите до-
несени во смисла на чл. 76 од оваа уредба, советот 
за стопанство на народниот одбор на околијата 
(градот) ќе донесе решение за времена забрана да 
се врши определена трговска дејност. 

Времената забрана од претходниот став не мо-
ж е да биде подолга од три месеци. 

Член 90 
Ако стопанската организација постапи спротив-

но на забраната од членот 82 или ако стопанската 
организација, против која се преземени управните 
мерки предвидени со оваа уредба, продолжи и на-
таму да врши трговска дејност спротивно на одред-
бите од оваа уредба, советот за стопанство на на-
родниот одбор на околијата (градот) ќе го извести 
за тоа соборот на производителите на народниот 
одбор на околијата (градот), кој може да донесе 
решение: 

1) за разрешување директорот на претпријатие-
то односно работоводителот на дуќанот или друго 
одговорно лице; 

2) за распуштање работничкиот совет или управ-
ниот одбор; 

3) за присилна управа над стопанската органи-
зација која не може да трае подолго од една го-
дина. 

Со решението за распуштање на работничкиот 
совет и управниот одбор мораат да бидат определе-
ни нови избори кои можат да се одржат најрано 
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еден месец од денот кога е донесено решението, а 
најдоцна два месеца по тој ден. 

Против решението од народниот одбор на око-
лијата (градот) од претходниот став, стопанската 
организација може да подаде жалба до републич-
киот извршен совет во срок од 15 дена. 

Член 91 
На работниците и службениците што се 

членови на работнички совети и управни одбери, 
како и на директорот односно ра ботев од и холот и 
друго одговорно лице на стопанската организација 
спрема која е правосилно изречена некоја од мер-
ките од чл. 90 на оваа уредба, ќе се применува од-
редбата на чл. 54 од Уредбата за престанок на прет-
пријатијата и дуќаните. 

Член 92 
Советот за стопанство на народниот одбор на 

околијата (градот) е должен да донесе во срок од 
осум дена решение за управните мерки предложе-
ни од инспекцијата за пазариштето во смисла на 
одредбите од оваа уредба. 

Против решението од претходниот став може да 
се подаде жалба до републичкиот државен секре-
таријат за работи на стопанството во срок од 15 де-
на по приемот на решението. 

Член 93 
Одредбите од оваа глава ќе се применуваат и на 

трговските дуќани во состав на трговски претприја-
тија, продавниците на производителите претпри-
јатија, стовариштата и откупните станици. 

Член 94 
ттгжм^^чтр. на у^" мепки поедвидеии со 

оваа уредба не ја исклучува примената на управ-
ните мерки предвидени со други прописи што ва-
жат, како ни примената на казнените мерки пред-
видени со оваа уредба и со други прописи што 
важат, 
XI. ОДЗЕМАЊЕ НА ИМОТНАТА КОРИСТ И КАЗ-
НЕНИ МЕРКИ ПОРАДИ ПОВРЕДА НА ОДРЕД-

БИТЕ ОД ОВАА УРЕДБА 4 

Член 95 
Од стопанската организација која со дејствието 

сторено спротивно на одредбите од оваа уредба 
прибавила за себеси имотна корист ќе се одземе це-
локупниот износ на така прибавената корист. 

Член 96 
Со парична козна од 100.000 до 2,000.000 динари 

ќе се казни стопанската организација ако се доз-
бори со друга стопанска организација за цените, за 
поделбата на пазариштето, за продажба на стоки 
само на определени потрошувачи, како и за други 
услови и форми на побелувањето што доведуваат до 
мононолистичка положба на стопанската организа-
ција на пазариштето. 

' Ако со некое од дејствијата од претходниот 
став се предизвикани особено тешки последици, 
стопанската организација ќе се. казни со парична 
казна од 500.000 до 10,000.000 динари. 

За дејствието од ст. 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во стопанската организација со 
парична казна од 10.000 до 100.000 динари. 

Член 97 
Со парична казна о̂ т Р) ООО до 9 000.000 динари 

ќе се казни стопанската организација: 
1) ако ја врши трговската дејност без одобре-

ние или спротивно на одобрението; 
2) ако врши препродажба на стоки спротивно 

на одредбите од оваа уредба; 
3) ако не ги продава стоките по цените опреде-

лени со сојузни прописи односно по цените што се 
формираат на начинот определен со тие прописи, 
или ако при купувањето односно продажбата на по-
одделни производи не се придржува кон условите 
определени со тие прописи (чл. 75 и 76); 

4) ако пушта во промет стоки што не му одго-
вараат на пропишаниот стандард или под име и оз-
нака што на стоките по нивниот состав или квали-

тет не им припаѓа, или ако продава стоки штетни 
за здравјето на луѓето или животните; 

5) ако со цел за вештачко одржување или пока-
чување на цените задржува стоки од продажба или 
ја ограничува продадената; 

С) ако не постапи по извршното решение од ин-
спекцијата за пазариштето за пуштање на стоките 
во промет. 

Стоките со кои е извршено дејствието од точ. 
4 ќе се одземат. Парите доби,в ели со продажба на 
одземените стоки одат со 50% во корист на фон ,от 
за инвестиции на околијата (гра,дот) а со 50% во 
фондот за инвестиции на народната република. 

Ако со дејствието од точ. 1—6 на овој член се 
предизвикани особено тешки последици, стопанска-
та организација ќе се казни со парична казна од 
100.000 до 3,000.000 динари. 

За дејствијата од точ. 1—6 од овој член ќе се 
казни и одговорното лице во ете,ланската организа-
ција со парична казна од 5.000 до 50.000 динари, ако 
дејствието не претставува кривично дело. 

Член 98 
Со парична казна од 10.000 до 500.000 динари 

ќе се казни: 
1) стопанската организација ако спротивно на 

одредбите од оваа уредба користи за вршење тр-
говска дејност накупувачи, трговски претставници 
или други лица што не се нејзини постојани слу-
жбеници; 

2) стопанската организација ако не и' даде на 
инспекцијата за пазариштето или на друга инспек-
ција податоци, потребни со цел за вршење контрола 
или го пречи правилното вршење на контролата; 

3) откупната станица ако продава откупени сзл-
скостопански производи односно отпадоци без на-
лог од претпријатието. 

За дејствијата од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице во стопанската организација од-
носно откупната станица со парична казна од 5.030 
до 50.000 динари, ако дејствието не претставува 
кривично дело. 

Член 99 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе 

се казни стопанска организација: 
1) ако им продава на своите работници и служ-

беници иди поодделни индивидуални потрошувачи 
стоки од ист квалитет по пониски цени од оние по 
кои им се продаваат тие стоки на други потрошу-
вачи; 

2) ако за вршење трговска дејност користи пер-
сонал што ја нема пропишаната стручна спрема или 
не ги исполнува пропишаните здравствени уелези. 

За дејствијата од претходниот став ќе се казми 
одговорното лице во стопанската организација со 
парична казна од 1.000 до 10.000 динари. 

Член 100 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе 

се казни трговско претпријатие и трговски дуќан: 
1) ако просториите, уредите или опремата ќе им 

одговараат на пропишаните услови во погле.д на 
техничката и здравствено-техничката заштита на 
трудот или на условите за здравствена заштита на 
потрошувачите, или ако не се згодни за правилно 
вршење на трговската дејност; 

2) ако во срокот што ќе и' го определи со ре-
шение инспекцијата за пазариштето не ги отклони 
недостатоците наведени во претходната точка. 

За дејствијата од претходниот став ќе се к : зни 
и одговорното лице во трговското претпријатие и 
трговскиот дуќан со парична казна од 1.000 до 
10.000 динари. 

Член 101 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни трговско претпријатие и дуќан: 
1) ако по барање од потрошувачите не ги про-

дава стоките што се наоѓаат во дуќанот; 
2) ако на начинот обичаен во трговијата не ги 

истакнува цените на стоките што ги продава; 

/ 
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. . 3) ако по барање од потрошувачите не издаде 
сметка за продадените стоки; 

4) ако не послуга "во определеното работно 
-време. 

За дејствијата од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице во трговското претпријатие од-
носно дуќан со парична казна од 1.000 до 10.000 
динари. 

Член 102 
Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе 

се казни трговски патник ако продава стоки од 
друго претпријатие а не само од она чиј службе-
н и к е тој. 

Член 103 
Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни стопанската организација што не ќе ја 
сообрази својата организација кон одредбите од 
оваа уредба во срок од шест месеци по влегувањето 
во сила на оваа уредба. 

Член 104 
Мерката одземање на економската корист (чл. 

95) и казнените мерки поради повреда на одредбите 
од оваа уредба (чл. 95—103) се применуваат и на 
трговските дуќани во состав на трговско претприја-
тие, продавниците на производителни претпријати-
ја, стовариштата и откупните станици. 

Член 105 
На повредите на одредбите од оваа уредба и 

постапката за примена на мерката одземање на 
економската корист и на предвидените казнени 
мерки ќе се применуваат и одредбите на чл. 75—83 
од Уредбата за управување со основните средства 
на стопанските организации. 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Члегл 106 

Сообразување^ на организацијата на постое-
ќите трговски претпријатија, продавници на произ-
в одите дни претпријатија, стоваришта, откупни ста-
ници и трговски претставништва кон одредбите од 
оваа уредба ќе се изврши во срок од шест месеци 
по влегувањето во сила на оваа уредба. 

Сообразување^ на организацијата на претпри-
јатијата за промет на жита ќе се изврши врз основа 
на посебни прописи/ 

Член 107 
Народниот одбор на околијата (градот) ќе се 

грижи стопанските организации споменати во прет-
ходниот член што се наоѓаат на неговото подрачје 
да ја сообразат својата организација кон одредбите 
од оваа уредба во пропишаниот срок. 

Народниот одбор на околијата (градот) има пра-
во и е должен да изврши поделба на трговските 
претпријатија на повеќе самостојни стопански ор-
ганизации ако трговското претпријатие има моно-
полистичка положба на пазариштето. 

Член 108 
Против одлуките од државните органи донесе-

ни во вршење правото ,на надзор по одредбите од 
оваа уредба стопанската односно општествената ор-
ганизација не може да води управни спор. 

Член 109 
Со денот на влегувањето во сила оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за оснивањето и де ј -
носта на трговските претпријатија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 6/52) и другите прописи што се во 
спротивност со оваа уредба. 

Член 110 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во ,,Службениот лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. (П. бр. Ш 
23 декември 1353 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. . 

484. 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПЛАТИТЕ ИД РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕ-

Основна одредби 
'Член Г 

Платите на работниците и службениците на 
стопанските претпријатија и дуќани (во натамош-
ниот текст: работници на стопа,нските организации) 
се утврдуваат врз основа на тарифата што се пре-
пишува со тарифниот правилник. 

Тарифниот правилник го донесува работнич-
киот совет на ,стопанската . организација. 

Стопанската организација при донесувањето 1-л 
тарифниот правилник соработува со синдикална^ л 
организација. 

Член 2 
Платата на работникот зависи од неговиот успех: 

во работата и од висината на остварениот плател 
фонд на стопанската организација. 

Член 3 
Платниот фонд на стопанската организаци,ја се 

формира од средствата во висина на пресметков-
ниот платен фонд на стопанската организација што 
се одвојува од вкупниот приход на стопанската 
организација и од делот на средствата од добив-
ката што врз основа на одредбите од чл. 42 на 
Уредбата за вкупниот приход на стопанската орга-
низација и за неговата расподелба („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 51/53) ќе го распредели за платниот 
фонд. 

Член 4 
Тарифните ставови во тарифата се пропишу-

ваат за определено време работа при што кака 
основ служи стручната спрема потребна за вршење 
на работите и условите на работата на работното 
место. 

Платата се утврдува со примена на тарифниот 
став врз постигнатиот работен ефект или врз вре-
мето поминато на работа. 

На сите работни места и на работите каде што 
работниот ефект може да се мери стопанската ор-
ганизација е должна да установи норми или други 
мерила на работниот ефект со цел да се утврди 
платата. 

Нормите и другите мерила на работниот ефокт 
стопанската организација ги утврдува самостојно. 

Член 5 
Платите на работниците и службениците на 

стручните здруженија на стопанските организации 
се определуваат со тарифниот правилник што го 
донесува управниот орган на стручното здружение 
Јао согласност со комисијата на народниот "одбор на 
околијата, градот, односно градската општина со 
одделни права (чл. 18). 

Износите на платите во тарифниот правилник 
се утврдуваат во границите на придонесот на сто-
панските организации на стручното здружение. 

Пресметковен платен фонд 
Член 6 

Пресметковниот платен фонд го утврдува сто-
панската организација врз основа на пресметковната 
плата и работното време на своиве рботници и уче-
ници п^^^п,гт,^тт^тпошп што е остварено во пресмет-
ковниот период. 

Член 7 
Пресметковната плата на работниците се епре-

делува со сојузниот стопанска план. 
Пресметковната плата се определува во износ 

по час кинисувајќи од редовното работно време од 
8 часа дневно. 
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Износите на пресметковната плата мс:::ат со 
сојузниот стопански план да се установат различно 
за групи стопански организации, спрема условите 
па работата. 

Како пресметковни плати на учениците во сто-
панството се земаат соодветните износи на нивните 
награди по Уредбата за наградување на учениците 
го стопанството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
Б 7 "52) . 

Член 8 
При утврдувањето на пресметковниот платен 

фонд стопанската организација може како оства-
рено време на работата да ги земе во обѕир само 
часовите на работата остварени во редовното ра-
ботно време. 

Прекувремените часови на работата стопанска-
та организација може да ги земе во обѕир при 
утврдувањето на пресметковниот платен фонд само 
ако од секретарот на советот за стопанство на на-
родниот одбор на околијата (градот, градската оп-
штина со одделни права) добила претходна согла-
сност за прекувреме,ната работа, или ако со про-
писи е определено во кои случаи може' работата 
да се врши во прекувремен^! часови. 

Против решението од секретарот на советот "за 
стопанство стопанската орга,низација има право на 
жалба до соборот на производителите н,а народниот 
одбор околијата (градот) во срок од 8 дена по 
приемот на решението. 

Одлуката од соборот на производителите доне-
сена по жалбата е конечна. 

Член 9 
Како редовно работно време за пресметување 

на пресметковниот платен фонд се зема 8 часа 
дневно. 

Ако за поодделни работни места е пропишало 
редовно работно време покусо или подолто од . 8 
часа дневно, така остварените часови на работата 
ќе се пресметаат при утврд,увањето висината на 
пресметковниот платен фонд на осумчасовно ра-
ботно време. 

Члан 10 
Дните на државни и народни празници во кои 

стопанската организација не работи, дните прове-
дени на годишен одмор и првите се,дум дена про-
ведени на болување се засметуваат во оствареното 
време на работата, освен дните што паѓаат во дните 
на неделниот одмор. 

Дните проведени на службено патување се за-
сметуваат во оствареното време на работата, земај -
ќи за еден ден осум часа работа без обѕир на Бре-
мето фактичко проведено на работа во текот на 
денот. 

Времето преку 8 часа дневно поминато на р а -
бота во текот на службеното патување може да се 
признае во оствареното време на работа само на 
работниците чијашто плата се пресметува по рабо-
тен ефект или по час работа ако на тоа даде со-
гласност секретарот на советот за стопанство на 
народниот одбор на околијата (градот, градската 
општина со одделни права). 
Средства во платниот сћенд над пресметковниот 
' 1 "" Ш М ф Ж д 1 " 

Член 11 
Народниот одбор на околијата (градот, градската 

општина со одделни права) определува во својот оп-
штествен план кој дел од ,добивката што и останува 
на стопанската организација може најповеќе да се 
употреби за платниот фонд. 

Ако делот на добивката по соју-
зното и републичкото оданочу-
вање и издвојувањето на ре-
зервниот фонд изнесува во про-
центи од пресметковниот платен 

фонд 

Износот што со општествениот план 
на околијата може да се предвиди 
стопанската организација да може да 

го употреби за платите 

10% 
10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 
50% 
55% 
60% 
65 % 
70%) 
75 % 
80%) 
90% 

100%) 
120% 
160% 
200%) 
300%) 

100%) V 
100%) -Ј- 70% на вишок преку 
90%) 4- 58% 
82% -Ј- 49%? 
75%) 4- 42%) 
70%) 35,5% 
65% 4 31% 
61% 4 29% 
57% 28%? 
54% -Н 27%, 

51,5%) 4 25.5%) 
49% 4 24% 
47% -Ј- 23%) 

45,5% 4 22% 
44% 21,5% 
43% 21% 
40% -Ј- 20.5% 
38%? Ч- 13% 
34% 10% 
28% 4 6%? 
24% -ј- 2%? 
17% Н- 1%? 

Во износот на пресметковниот платен фонд не влегуваат во овој случај износите за награди 
на учениците во стопанството. 

10— 15% 
15— 20%? 
20— 25% 
25— 30% 
30— 35%? 
35— 40%) 
40— 45% 
45— 50% 
50— 55% 
55— 60%? 
60— 65%? 
65— 70%? 
70— 75% 
75— 80% 
80— 90%) 
90—100% 

100—120% 
120—160%) 
160—200% 
200—200% 

пео%? 

Износот на делот од добивката што ќе го утврди 
народниот одбор дека може најповеќе да се употре-
би за платниот фонд не може да биде поголем од 
износот што ќе се добие кога скалата од овој член 
ќе се примени на добивката на стопанската орга,ни-
зација по одбивањето на сојузниот и републичкиот 
данок и износот за резервниот фонд на стопанска-
та организација. 

Во износот на пресметковниот платен фонд не 
влегуваат во овој случај износите за награди на 
учениците во стопанството. 

Член 12 
За трговските претпријатија и дуќани и другите 

стопански организации чиишто платен фонд се 
остварува на начинот пропишан во чл. 58 од Уред-
бата за трговската дејност, трговските претпријатија 
и дуќани народниот одбор на околијата (градот, град-
ската општина со одделни права) определува во 
смисла на чл. 11 од оваа уредба кој дел од остваре-
ниот платен фонд по одбивањето на пресметковниот 
платен фонд може да се употреби за наголемување 
платите над пресметковниот платен фонд. , 
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Измосот за платниот фонд на трговските прет-
и Дуќани што ќе го определи народниот 

уО^^^ѓ Ш може да биде поголем од износот што ќе се 
\ / д о б ^ е кога на разликата помеѓу пресметковниот и 

остварениот платен фонд на трговското претприја-
тие ќе се примени скалата од чл. 11 на оваа уредба, 

Член 13 
Од средствата што во рамките на износот пре-

сметан под чл. 11 и 12 ќе ги употреби за платниот 
фонд стопанската организација плаќа придонес за 
социјално осигурување по пропишаната стопа. 

Член 14 ^ 
Од износот на добивката што и' припаѓа на сто-

панската организација како учество во добивката, 
за трговските претпријатија и дуќани од разликата 
помеѓу пресметковниот платен фонд и остварениот 
платен фонд, се издвојуваат пред да се пресмета 
износот што може да се употреби за платниот фонд 
следните издатоци: 

1) наградите за работа на учениците на инду-
стриските школи, стипендиите што им се даваат на 
децата од паднатите борци и на децата од жртвите 
на фашистичкиот терор како и стипендиите на уче-
ниците на средните стручни школи и студенти;, 

2) надокнадите за работа на повремените работ-
ници земени за извршување на некоја работа што 
не се јава во редовното иселување на стопанската 
организација а која мора неодложно да се изврши, 

. како што се расчистување одронета земја, одбрана 
од поплава и слично; 

3) наградите за работа на странските студенти 
на пракса во стопанските организации врз основа на 
спогодбата за размена на студентите; 

4) надокнадите за работа на лицата вон работен 
однос што се исплатуваат по парче на производот на 
домашната радиност изработено во станот на работ-
никот; 

5) делот на платите на работниците и службени-
ците што се со служба во странство или се оспосо-
буваат во странство за потребите на претпријатието, 
над износите предвидени со тарифниот правилник 
за такв-и или сл,ични работни места во земјата; 

6) делот на дневниците за службени патувања во 
странство над износите на дневниците за службени 
патувања во земјата пропишани со тарифниот пра-
вилник; 

7) паричните казни што се изречени против 
стопанската организација; 

В) разликата помеѓу договорената месечна плата 
на странскиот стручњак и пропишаната пресметков-
на гшата во месечен износ; 

9) одделните додатоци за потешки услови на ра-
б-отата на персоналот што во хидроградежните и 
надежните стопански организации работи на под-
водни (кесснски и сл.) и подземни (тунелски) ра-
бота; одделните додатоци на дувачите на стакло во 
фабриките за стакло и на работниците во фоте хе-
миската индустрија што работат во мрачни ксждаи; 
одделните додатоци за работа на присобирале, де-
рење, надлетување секција и на преработка на 
животински; трупови, на примање и предавање ма-
теријал во кафилериите; 

10) издатоците за службени облека на персона-
лот за обезбедување имотот на стопанската органи-
зација; 'издатоци; за службени облека на изврши пот 
персонал на стопанските организации на градскиот 
јавен сообраќај (трамваи, тролејбуси, автобуси) и 
стопанските организации што вршат јавна кому-
нална служба, ако народниот одбор на градот про-
пишал извршниот персонал на овие организации да 
мора да ја врши службата во службени облека; 

11) наголемувањето на платите до 50% по та-
рифниот став за прекувремена работа и тоа за ра-
ботите од итна п.рирода во стопанските организа-
ции. кај кои по природата на работата, во текот на 
сезоната или преку целата година, е неодбежна 
прекувремената работа, под услов секретарот на 
советот за стопанство на народниот одбор на околи-

јата (градот, градската општина со одделни права) 
да одобри износот на наголемувањето на тарифниот 
став да може да се одбие во смисла на овој член. 

За стопанските организации на речниот и ци-
вилниот воздушен сообраќај, поморското стопан-
ство и сообраќај (освен бродоградбата) и за прет-
пријатијата на колите за спиење и ручување ќе 
се определи со одделно решение што го донесува 
сојузниот Државен секретар за работи на народ-
ното стопанство, кои издатоци ќе се одбијат од до-
бивката пред да се пресмета износот по чл. 11 од 
оваа уредба. 

За воените стопански организации одобрението 
во претходните одредби од овој член го донесува 
Државниот секретар за работи на народната од-
брана. 

Против решението од секретарот за стопанство 
на народниот одбор донесено по точ. 11 од овој член 
стопанската организација има право на жалба до 
соборот на производителите на народниот одбор на 
околијата (градот) во срок од осум дена по приемот 
на решението. 

Член 15 
Советот за стопанство на народниот одбор на 

околијата (градот, градската општина со одделни 
права) може да одобри стопанските организации 
чиешто школување бара поголеми издатоци на днев-
ниците за службени патувања или теренски дода-
тоци од оние што можат да ги покријат од платниот 
фонд кој им припаѓа по одредбите од чл. 6—12 од 
оваа уредба да го одбиваат вишокот на тие изда-
тоци по одредбите од чл. 14. 

Износот што може стопанската организација да 
го одбие по овој основ се утврдува во процент од 
пресметковниот платен фонд. 

Против решението од советот за стопанство на 
народниот одбор од ст. 1 на овој член стопанската 
организација има право на жалба до соборот на 
производителите на народниот одбор на околијата 
(градот). 

Член 16 
Конечната, годишна пресметка на платниот 

фонд од добивката се врши4 по истекот на годината 
по завршната сметка на стопанската организација. 

Начинот на пресметувањето го пропишува С о ^ 
јузниот извршен совет. 

Тарифен правилник 
Член 17 

Предлог на тарифниот правилник составува 
управниот одбор на стопанската организација. 
Предлогот му се става на увид на работниот колек-
тив на стопанската организација најмалку 14 дена 
пред изнесувањето пред работничкиот совет. 

Стопанската организација е должна во срокот 
од претходниот став предлогот на тарифниот пра-
т е н и к да го испрати на забелешки и до соодвет-
ниот земски одбор на ССЈ. 

Сите забелешки од работниците на стопанската 
организација и забелешките од земскиот одбор СОЈ 
управниот одбор е должен да ги земе во разгледу-
вање. Забелешките што не ќе ги усвои управниот 
одбор е должен да ги испрати до работничкиот 
совет. 

Член 18 
Народниот одбор на околијата (градот, градска-

та општина со одделни права), може да определи 
тарифниот правилник на дуќаните и на други по-
мали стопански организации да се испраќа на со-
гласност до комисијата што ќе ја определи народ-
ниот одбор. 

Комисијата ја именува народниот одбор од прет-
ставници! на советот за стопанство и од советот 
за народно здравје и со-цијална политика на на-
родниот одбор и од претставници на месниот син-
дикален совет. 

Со работата на комисијата раководи претстав-
никот на советот за стопанство. 
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Комисијата е должна да ДОЖЕВ решение во 
срок" од 30 дена ода поднесувањето нат правилникот 
на согласност. 

Ако комисијата не даде согласност, должна е да 
даде писмено образложение.. 

Ако комисијата ј-а одбие согласноста или не до-
несе решение' во срок. од 30. дена, стопанската ор-
ганизација тла право на жалба до соборот на про-
изводителите на народниот одбор н а околијата (гра-
дот). Жалбата се поднесува во срок од 15 денот на 
приемот на решението. 

Решението дсишезека па жалбата е конечно. 
Член 19 

Тарифниот правилник на стопанската организа-
ција СОДРЖИ особено: 

1) тарифни ставови, определени по работно ме-
сто, работа или но некој друг основ (по годините на 

^ работата, специјалност и сл.) во износите во час, 
ден, недела или месец; 

2) предадени тарифни ставови за поодделни ра-
ботни места; 

3) одредби за начинот на утврдувањето на ра-
ботниот ефект, за техничките органи на стопан-
ската организација што ги утврдуваат нормите на 
работата и другите мерила на работниот ефект, за 
сроковите во кои се усвоените норми и други ме-
рила не можат да се менуваат и за случаите во кои 
можат по исклучок да се изменат и пред да истече 
тој срок; 

4) одредби за обезбедување платата на работни-
ците за време на прекините на работата, што ста-
нале независно од волјата и дејствувањето на ра-
ботниците ; 

^ 5) одредби за сроковите во кои платите треба 
/ д а се пресметаат и исплатуваат и одредби за виси-

I ната на аконтациите и за сроковите во кои се 
I исплатуваат аконтациите; 

6) одредби за претходна расподелба на платни-
от фонд на стопанската организација по поодделни 
погони; 

7) одредби за надокнадите на трошоците за слу-
( жбени патувања и селидби во случај на преместу-
) вање, за додатокот за работа на терен и за надо-
ј кнадата на трошоците за. одвоен живот од фамили-
ј а т а во случај н а преместуваше; 

8) одредби за овластенијата на органите на сто-
панската организација за донесување решенија што 
се однесуваат до регулирање на платите и до распо-
делбата на платниот фонд на стопанската органи-
зација. 

Стопанската организација може во тарифниот 
правилник да внесе и други одредби, ш т о се во не-
посредна врска со определувањето на платите на 
работниците и со расподелбата на платниот фонд. 

Член 20 
Тарифните ставови служат за определување на 

учеството на работниците во расподелбата на плат-
ниот фонд на стопанската организација врз основа 
на постигнатиот успех во работата. 

За определени работни места стопанската орга-
низација може да установува и продадени тарифни 
славови со кои за работниците на тие работни места 
се предвидува поголемо учество во расподелбата на 
д злот на платниот фонд остварен над пресметков-
ниот платен фонд од учеството што за тие работни 
места редовно се предвидува со ^тарифните ставови 
по претходниот став. 

Член 21 
/ Тарифните ставови, по ст. 1 чл. 20 не можат во 
I својот вкупен износ да го надминат износот на пре-

.-с сметковниот платен фонд на стопанската орган1иза-
) П и ја утврден врз основа, на пресметковната плата, 

Св о ј о т на работнадет^^^ 

Тарифните ставови не го содржат износот на 
придонесот за социјално осигурување. Член 2-2 ^ Ј 

Тарифниот правилник се донесува најмалку за 
една година. . 9 

со^гар 

ј \ / Тарифниот правилник з а д о л ж и т е л н О Ј ^ а д ж и 
/ одредба з а времето, за кое што важи; ' \ у "у 

Член 23 ^ ' "" у . ' ' 
За измените и дополненијата на тарифниот пра -

вилник важат одредбите за донесувањето^ на тари-
фниот правилник (чл. 17 и 18). 

Измените и дополненијата на тарифниот пра-
вилник што ќе ги предложи синдикалната органи-
зации и народниот одбор на околијата (градот одно-
сно градската општина со одделни права),, работнич-
киот совет мора ,да ги аеме век постапка и да донесе 
свој заклучок во с р ж од еден месец. 

Член. 24 
Ако тарифниот правилник не им одговара на 

законските и други прописи или на е донесен по 
постапката предвидена во оваа уредба,, советот за 
стопанство н а народниот одбор на. околијата (градот^ 
градската, општина со одделни правам по предлог од, 
инспекцијата на трудот, од финансиската инспек-
ција или од други, надлежни органи на народниот 
одбор, може да бара правилникот д а се доведе во 
согласност со прописите што постојат, определувај-
ќи го срокот до кој е должна стопанската органи-
зација тоа да го изврши. 

Ако стопанската организација не постапи по ба-
рањето во определениот срок, советот за стопанство 
може да му предложи н а соборот на производите-
лите на народниот одбор на околијата (градот), да 
ги поништи оние одредби од тарифниот правилник 
што се во спротивност со прописите што постојат. 

Ако тарифниот правилник не е донесен по по-
стапката предвидена во уредбата, соборот на про-
изводителите на народниот одбор на околијата (гра-
дот) ќе го стави вон сила во целост. 

Член 25 
Стопанската организација е должна тарифниот 

правилник да го држи на видни и пристапни места 
во сите одделенија и погони и да им овозможи на 
сите работници да се запознаат со него. 
Определување на тарифните ставови на работниците 

Член 26 / 
Кога прима работник на работа и кога преме-

стува работник од едно работно место (работа^ н а 
друго, стопанската организација е должна да донесе " 
решение со кое на работникот му се определува; 
тарифен став спрема тарифниот правилник. 

Пресметка и расподелба на платниот фонд 
Член 27 

На товар на платниот фонд се исплатуваат след^ 
нито издатоци: % 

1) платите на работниците; 
2) наградите за работа на учениците во стопан-

ството и на учениците на индустриските штаЅи, 
како и на другите лица што се оспособуваат стручно^ 
или усовршуваат за потребите на стопанската ^ ! ^ 
низација, без обѕир дали тоа оспособувањ,е или усо-
вршување се врши во самата стопанската органи-
зација или вон неа, во земјата или во странство; 
стипендиите; надокнадите за работа на лицата што 
се оспособуваат или усовршуваат во стопанската 
организација за потребите на друга стопанска орга-
низација освен надокнадите за работа на студен-
тите и на учениците од средните стручните школи 
додека се на пракса во стопанската организација; 

3) износот на материјалното обезбедување за 
болувањата на работниците и службениците за пр-
вите 7 дена; 

4) надокнадите на платата за време на годи-
шниот одмор; 

5) надокнадите на платата за дните на државни 
и народни празници; 

6) надокнадите на платата за дните на платено 
отсуство; 

7) надокнадите на платата за време на прекинот 
на работата; 

8) надокнадите на платата за време на службе-
ното патување; 
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Ѕ)) дневниците за службени патувања и пре-
сметувања, патните паушали, теренските додатоци, 
дневниците што се пресметуваат спрема бројот на 
поминатите километри (километража) и сл., а кои 
паѓаат^ на товар на стопанската организација, днев-
ниците за патувања и работа во земја или во сгран-
ство, освен дневниците и теренските додатоци во 
филмската индустрија и во експлоатација на авто-
мобилите, трамзаите и тролејбусите и спрежните 
возила кои се наплатуваат од корисникот одделно 
покрај возаринекиот тарифен став; 

10) надокнадите за работа на лицата вон работен 
однос во системот на работата по парче дома ка ј 
работникот; 

11) заработите на доброволната работна сила, 
пресметани по ефект; 

12) хонорарите на проектанти — надворешни 
соработници, како -и други постојани и повремени 
хонорари и надокнади за работа од случај до случај, 
освен хонорарите за рецензија, лектура, коректура 
и редакција што им се исплатени на надворешните 
соработници од С1рана на издавачката стопанска 
организација; 

13) хонорарите на постојани и повремени вна-
трешни и надворешни соработници за сите видови 
ракописи објавени во весниците и списанијата, што 
сложат како основ за остварување правата по осно-
вот на социјалното осигурување; 

14) провизиите на аквизитери, накупувачи и 
дружи лица, без обѕир дали се тие во работен однос 
со стопанската организација, освен провизиите што 
ги исплатуваат издавачките стопански организации; 

15) премиите за заштеди на материјалите и про-
визии од наплатените казни; 

16) надокнадите за одвоен живот од фамилијата; 
17) платите што поодделни работници или ра-

ботни колективи ќе ги отстапат доброволно за соци-
јални и други цели; 

13) подароците што им се даваат на работни ко-
лективи од други стопанските организации; 

19) паричните казни изречени против стопан-
ската организација поради девизни, даночни, ца-
рински и други прекршоци, арбитражни казни и 
казни по другите вини, освен пеналите и договор-
ните казни; 

20) сите други надокнади за работа на работни-
ците на стопанската организација, без обѕир дали се 
исплатуваат во готово или се даваат во натура. 

Член 23 
Од остварениот платен фонд Најпрво се издво-

јуваат средствата за исплата на издатоците што по 
претходниот член се исплатуваат на товар на плат-
ниот фонд на стопанската организација, освен изда-
тоцнте н,аведени во точ. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 15 и 17, и 
из^Тоците во точ. 14 за лицата в о работен однос 
со ^гоикнската организација. 

^Стопанската организација е должна во секој 
случај да ги исплати во полн износ: 

1) наградите на учениците во стопанството и на 
другите лица што се оспособуваат стручно во сто-
панската организација; 

2) платите на службениците-приправници, ако 
се определени во постојан износ; 

3) износот на материјалното обезбедување за пр-
вите 7 дена болување; 

4) дневниците за службени патувања, терен-
ските додатоци и надокнади за одвоен живот. , 

По издвојувањето на средствата по ст. 1 се из-
двојуваат средства до висината на пресметковниот 
платен фонд пресметан по одредбите на чл. 6 до 
10 од оваа уредба и се расподелуваат на поодделни 
работници сразмерно со износите пресметани врз 
основа на нивниот постигнат работен ефект односно 
врз основа на времето проведено на работа и тари-
фните ставови на работните места (работи) на кои 
работеле. / 

При пресметувале^ на пресметковниот платен 
фонд не се зема во ^5ѕир износот што отпаѓа на 
учениците во стопансгацто. 

Средствата во остварениот платен фонд што ќе 
преостанат по издвојувањето на средствата по ет. 1 
и 3 се расооделуваат на поодделни работниц,и по 
основите утврдени во смисла на одредбите од ст. 3, 
земајќи го при тоа во обѕир поповолното учество за 
поодделни работни места што ќе се установи со при-
дадените тарифни ставови во тарифниот правилник. 

Стопанската организација е должна на секој 
работник при исплатата на платата' да му предаде 
писмена пресметка на платата. 

Член 29 
Стопанските организации што се организирани 

така да посдуваат по погоните ќе предвидат со та-
рифниот правилник остварениот платен фонд прет-
ходно да се дели по поодделни погони сразмерно со 
нивното учество во остварувањето на добивката на 
стопанската организација. Во тој случај платата на 
неодделен работник конечно се пресметува во рам-
ките на вака добивените износи за поодделни пого-
ни по постапката од чл. 22. 

Ако стопанската организација врши претходна 
поделба на остварениот платен фонд по погони, ќе 
внесе во својот тарифен правилник одредби со кои 
ќе се регулира прашањето за плата на работниците 
на поодделни погони што од објективни разлози не 
го оствариле својот платен фонд. 

Член 30 
Исплатата на платите се врши во вид на акон-

тации најмалку петнаесет дневно, доколку во тој 
срок не е можна периодична пресметка на платни-
от фонд. 

Периодичната пресметка . на платниот фонд и' 
одговара по должината на периодичната пресметка 
на добивката на стопанската организација. 

Конечната пресметка на платите се врши на 
крајот на годината заедно со конечната пресметка 
на платниот фонд и добивката на стопанската орга-
низација а по одобрувањето на завршната сметка на 
стопанската организација. 

Член 31 
Работниците на кои работниот однос во сто-

панската организација не им траел до крајот на 
годината за која се врши конечната расподелба на 
платниот фонд имаат право да учествуваат во таа 
расподелба под условите: 

1) во текот на годината да биле 9 месеци во 
работен однос со стопанската организација, ако ра-
ботниот однос им престанал врз основа на нивни 
отказ; 

2) во текот на годината да биле 6 месеци во ра-
ботен однос, ако работниот однос им престанал со 
истекот на договорот, со отказ од страна на сто-
панската организација, или поради ставање пензија 
во течај, поради долготрајно непрекинато болување, 
телесна или душевна неспособност за работа или 
поради заминување на отслужување на воениот 
сроќ. 

Работниците што работат редовно во иста сто-
панска организација за време на сезонското п о п у -
вање врз основа на договор за работа склучен на ј -
малку за две години, имаат право на учество во ко-
нечна расподелба на платниот фонд за минатата 
година без обѕир на должината на запослувањето во 
годината ако работеле за целото време на сезон-
ското поодување. 

Работниците на кои им е даден отказ поради 
вината утврдена со пресуда од дисциплински или 
редовен суд, или работниот однос им престанал врз 
основа на пресуда од дисциплински или редовен 
суд или поради напуштање на работата без отказ 
немаат право на учество во конечната расподелба 
на платниот фонд. 

Член 32 
Стопанската организација е должна по добивано-

то одобрение на завршната сметка веднаш, а најдоц-
на во срок од 15 дена, да ги повика сите работници 
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на кои им престанал работниот однос, а имаат право 
да учествуваат во конечната расподелба на платниот 
фонд да и' се јават на стопанската организација 
заради остварување на своето право. Ако стопан-
ската организација нема податоци за местото на ж и -
веењето на пооделни работници должна е оваа по-
кана да ја изврши со јавна објава. 

По истекот на срокот од три месеци од денот на 
извршената објава од ст. 1 работниците што не и' 
се приавиле на стопанската организација го губат 
правото да учествуваат во расподелбата на плат-
ниот фонд. 

Член 33 
Неисплатените износи што ќе и' останат на сто-

панската организација на име на работниците што 
немаат право да учествуваат во расподелбата по чл. 
31 како и оние работници кои' по истекот на срокот 
од претходниот член не се јават заради остварува-
н а на своето право ќе се внесат во резервниот фонд 
па стопанската организација. 

Пресметка на платата за прекувремена и 
ноќна работа 

Член 34 
За часовите на прекувремена работа и за работа 

на ден на неделен одмор, која е извршена врз осно-
ва на наредба од надлежниот орган, тарифните ста-
вови и при дадените тарифни ставови утврдени со 
тарифниот правилник им се наголемуваат на работ-
ниците з а 50%з. 

За прекувремената работа на работните места 
на кои се вршат административни и други полесни 
работи пресметувањето на платата се врши врз 
основа на паушален износ. Работите и висината на 
паушалниот износ стопанската организација ги утвр-
дува во тарифниот правилник. 

Одредбите од претходните ставови не се одне-
суваат во работните места со раководни должности 
што како такви ќе се утврдат во тарифниот пра-
вилник. 

Член 35 
За работата што се врши редовно само ноќе та-

рифните ставови се наголемуваат за 12,5%?. 

Пресметка на платата за работа на дните на 
државни и народни празници 

Член 36 
За работата на дните на државни и народни 

празници во кои не се работи ако не паѓаат во 
дните на неделен одмор тарифните ставови и при-
дадените тарифни ставови на работниците им се 
наголемуваат за 100%?. 

Пресметка на нададшадата на платата за 
годишен одмор 

Член 37 
За дните на годишен одмор, освен оние што па-

ѓаат во дните на неделен одмор, на работниците им 
припаѓа надокнада во висина на платата пресметана 
по нивниот тарифен и предаден тарифен став за 
редовното работно време во рамките на остварениот 
платен фонд на стопанската организација. 

Жалбена постапка 
Член 38 

Против одлуката за примена на тарифниот став 
работникот има право на жалба до повисокиот ор-
ган ,на управувањето на стопанската организација. 

Работниците на раководни места што како та-
КРИ се определени со тарифниот правилник подне-
суваат жалба против примената на тарифниот став 
до работничкиот совет на стопанската организација. 

Работниците имаат право на приговор до надле-
жниот орган на стопанската организација на пре-
сметката на остварената плата и против нормите 
што ќе ги воведе стопанската организација. 

По приговорот надлежниот орган на стопанска-
та организација е должен да донесе решение во срок 
од 8 дена. Ако не се донесе решение во тој срок, 
работникот има право да поднесе жалба до работ-
ничкиот совет на стопанската организација. 

Со поднесувањето на приговорот или жалба 
работникот не губи право да поднесува тужба до 
редовниот суд ако смета дека е оштетен. 

Против решението што ќе го донесе по жалбата 
органот на управувањето на стопанската организа-
ција, работникот има право на жалба до арбитра-
жата за работни односи при народниот одбор на око-
лијата (градот, градската општина со одделни права). 

Ако решението по жалбата го донесол орган 
понизок од работничкиот совет, а работничкиот со-
вет го измени тоа решение, работникот има право да 
поднесе жалба до арбитражата од претходниот став 
ти против решението од работничкиот совет. 

Жалбите по одредбите од овој член се подне-
суваат во срок од рсум дена по приемот на реше-
нието односно по истекот на срокот за донесување 
решенија по ст. 4. 

Надзор и управни мерки 

Член 39 
Народниот одбор на околијата (градот, градската 

општина со одделни права) врши преку инспекци-
јата на трудот и преку финансиската инспекција 
надзор над примената на одредбите од оваа уредба. 

Инспекцијата на трудот врши надзор над. пра-
вилната примена на одредбите од оваа уредба во 
поглед на правата на заработка на поодделни ра-
ботници на стопанската организација. 

Финансиската инспекција врши надзор над пра-
вилното пресметување на пресметковниот платен 
фонд и на износот на наголемувањето на платниот 
фнд со средствата од добивката. 

Член 40 
Финансиската инспекција контролира: 
1) дали е правилно пресметан пресметковниот 

платен фонд и износот на наголемувањето на плат-
ниот фонд со средствата од добивката; 

2) дали при пресметувањето на пресметковниот 
платен фонд стопанската организација добила одо-
брение од надлежниот орган на народниот одбор во 
случаите што се предвидени со оваа уредба; 

3) дали при пресметувањето на износот на наго-
лемувањето на платниот фонд со средствата од до-
бивката е правилно извршено одбивањето на изда-
тоците по чл. 14. 

Член 41 
Кога финансиската инспекција на околијата 

(градот) ќе утврди неправилност во пресметката на 
платниот фонд, ќе и' укаже на стопанската органи-
зација на таа неправилност и ќе ја повика да ја 
исправи пресметката. 

За утврдената неправилност и за должноста да 
ј а исправи пресметката, финансиската инспекција 
ќе и' издаде на стопанската организација писмено 
решение. 

Решението по претходниот став мора да биде 
образложено. 

Ако финансиската инспекција наоѓа дека утвр-
дената неправилност повлекува примена на казне-
ните мерки од чл. 47—51, ќе поднесе за тоа пријава 
до надлежниот орган, -
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Член 42 
Против решението донесено по претходниот член 

стопанската организација може да поднесе жалба 
републичкиот извршен совет во срок од 15 дена од 
денот на приемот на решението. 

Член 43 
Кога финансиската инспекција на околијата, 

градот односно градската општина со одделни пра-
ва, најде дека во пресметката се извршени големи 
неправилности, ќе предложи, покрај примената на 
казнените мерки против стопанската организација, 
органот што е надлежен по соодветните прописи 
за сменување на директорот да го разреши ед дол-
жност директорот на стопанската организација. 
Финансиската инспекција може во исто време на 
органот што по соодветните прописи дава согла-
сност на разрешувањето на ккигсводителот на сто-
панските организации да му предложи и книгсво-
дителот да се разреши од должноста. 

Финансиската инспекција на околијата (градот, 
градската општина со одделни права) ќе ја известу-
ва финансиската инспекција на народната репу-
блика за секој предлог што го сторила во смисла 
на претходниот став. 

Член 44 
Против решението по предлогот од финанси-

ската инспекција во смисла на чл. 43 од оваа уред-
ба, стопанската организација може во срок од 15 
дена да поднесе жалба до републичкиот извршен 
совет. 

Ако по предлогот поднесен во смисла на чл. 43 
од оваа уредба не ќе се донесе решение во срок од 
15 дена, се смета како да е одбиен тој предлог. 

Финансиската инспекција на народната репу-
блика и Сојузната финансиска инспекција можат 
по одредбата од ст. 1 на овој член да поднесат ж а л -
ба до извршниот совет на народната република во 
случај кога првобитниот предлог во смисла на чл. 
43 од оваа уредба го имала поднесено финансиската 
инспекција на околијата (градот, градската општина 
со одделни права), а тој предлог е одбиен. 

За претпријатијата на заедниците на Југосло-
венските железници и Југословенските пошти, теле-
графи и телефони овој предлог за донесување мер-
ките од чл. 43 се поднесува до органот што е над-
лежен за донесување решенија за назначување. 

Член 45 
Директорот и книговодител от на стопанската 

организација се должни да и' укажат на финанси-
ската инспекција на заклучоците од органите на 
стопанската организација што се во спротивност со 
одредбите од оваа уредба и да го запрат нивното из -
вршување до одлуката од финансиската инспекција. 

Член 46 
Сојузниот Државен секретар за работи на на-

родното стопанство ќе пропише кои податоци и до-
кази стопанската организација ќе поднесува до бан-
ката, како и до финансискиот орган со цел да се 
спроведе контрола на извршената пресметка на 
платниот фонд. 

Казнени и други мерки поради повреди 
на одредбите од оваа уредба 

Член 47 
Од стопанската организација која со дејствието 

сторено спротивно со одредбите од оваа уредба при-
јавила за себеси имотна корист ќе се одземе цело-
купниот износ на така прибавената корист. 

Член 48 
Стопанската организација ќе се казни со па-

рична казна од 20.000 до 500.000 динари; 

1) ако при утврдувањето на пресметковниот пла-
тен фонд употреби неточни податоци во поглед на 
оствареното работно време; 

2) ако при пресметувањето на пресметковниот 
платен фонд и оствареното работно време ги земе 
во обѕир и прекувреме;:ите часови за кои не приба-
вила потребно одобрение; 

3) ако при пресметувањето на износот на наго-
лемувањето на платниот фонд од остварената до-
бивка изврши одбивање по чл. 14 од оваа уредба на 
оние издатоци што нема право да ги одбива; 

4) ако ги смеќава органите на финансиската ин-
спекција во вршењето на контролата на пресмет-
ковниот платен фонд. 

Ако дејствието од претходниот став е преземено 
за да се одбегне или спречи обврската на стопан-
ската организација спрема општествената заедница, 1 

стопанската организација ќе се казни со парична ј 
казна од 100.000 до 5,000.000 динари. 

За дејствијата од ст. 1 на овој член ќе се казни , 
и одговорното лице во стопанската организација од ( 
1.000 до 10.000 динари а ако дејствието е преземено ј 
да се одбегне или спречи извршувањето на обврска- Ј 
та на стопанската организација спрема општестве- ј 
ната заедница — со парична казна од 5.0С0 до 100.000 I 
динари. 

Член 49 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се 

стопанската организации а: 
1) ако не донесе тарифен правилник; 
2) ако тарифниот правилник не ги содржи од-

р е д е л е штр де, рдопишанда ^а^о задолжителни. 
^ ^ д е ^ т а и ј а т а од ст. 1 на ОВОЈ член ќе се казни 

и одговорното лице во стопанската организација со 
парична казна од 1.000 до 10.000 динари. 

Член 50 
Со парична казна од 1.000 до 20.000 динари ќе 

се,, казни директорот, книговодителот или друго од-
говсѕонр Јшце в о стопанската организација: 

^ ако тарифниот правилник не се држи на вид-
л иво и пристапно место; 

ако не се донесе решение за висината на т а - ) , 
рифниот став; 

0 ако на работникот не му се предаде писмена!' 
пресметка на платата; 1 

(4)) ако не се исплатат во полн износ издатоците 
што е должна стопанската организација да ги ис-
плата! во секој случај; 

ако исплатата на платите не се врши н а ј -
малку во сроковите што се предвидени со уредбата; , 

(блаќо не се повикаат работниците што имаат 
спрема одредбата од оваа уредба право на учество 
во конечната расподелба на платниот фонд; 

\ т \ а к о платата за прекувремена и ноќна работа, 
за работа на ден на неделен одмор и за дните на 
државни празници не се пресметува' со пропиша-
нотонаголемување на тарифните ставови; 

и т а к о не и ' укаже на финансиската инспек-
ција на незакомитите заклучоци од органите на 
стопанската организација во примена на одредбите 
од оваа уредба. 

Член 51 
На повредите на одредбите од оваа уредба и 

постапката за примена на казнените мерки предви-
дени со неа ќе се применуваат одредбите на чл. 75 
до 83 од Уредбата за управување со основните сред-
ствата на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 52/53). 

Преодни и завршни одредби 
Член 52 

Против актите од државните органи донесени 
во вршењето надзор по одредбите од оваа уредба 
стопанската организација не може да води упра-
вен спор. 
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у / Член 53 
Сите стопански организации се должни во срок 

од 2 месеца по влегувањето во сила на оваа уредба 
да донесат нови тарифни правилници. 

За прекршокот на обврската од претходниот 
став стопанската организација и одговорното лице 
ќе се казнат со парична казна по одредбите од чл. 
49 на оваа уредба. 

Член 54 
До донесувањето на тарифните правилници по 

чл. 53 а најдоцна до 1 март 1954 година, стопанските 
ј организации расподелбата на остварениот платен 

А фонд ќе ја вршат по тарифните правилници што 
ј\важеле во текот на 1963 година. 

Член 55 
Со влегувањето во сила на ,о-ваа уредба преста-

нуваат да важат следните прописи: 
(^"уредбата за расподелба на платниот фонд и 

за заработите на работниците и службениците на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 11/52); „ 

Уредбата за расподелба на платниот фонд во 
весникарските издавачки претпријатија и за работ-
ените односи на новинарите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/52); -

(уђ Општото упатство за изработка на тарифниот 
; правилник и за примена на Уредбата за расподелба 

на платниот фонд и за заработите на работниците 
и службениците на стопанските претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/52); 

(35) Упатството за изработка на тарифниот пра-
вилник и за примена на Уредбата за расподелба на 
платниот фонд и за заработките на работниците и 
службениците во стопанските претпријатија во 
градежништвото („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
191/52); 

(бј) Упатството за расподелба на платниот фонд 
и за заработеше на работниците и службениците на 
државните селско-стопански добра и економии 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/52); 

Гби Одредбите на главата „Платен фонд" од У-
редоата за основите на школувањето и за платниот 
фонд на трговските претпријатија („Службен лист 
на ФШМ", бр. 39/53). 

у^Уредбата за данокот на платниот фонд („Слу-
жбен лист на ФНРЈ",-бр. 17/53) и упатствата изда-
дени врз основа на таа уредба. 

Член 56 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1954 година. 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 312 
23 декември 1963 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

485. 
Врз основа на чл. 79 точ. 1 од Уставниот закон, 

СО-ЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ПРВ^ КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ 
ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД ОПШТИОТ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

1. Од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд се даваат, преку конкурс, заеми за подигање 
стопански инвестициони објекти, со гаранција на 
околијата (градот), автономната единица односно 
народната република, на начинот предвиден со 
оваа одлука. 

2. Во првиот конкурс заемите се одобруваат за 
довршување на стопанските инвестициони објекти 
што се продолжуваат во 1954 година. 

Доколку е во прашање изградба на инвестици-
они објекти за унапредување на селското стопан-
ство, изградба на мелници, силоси, ладњачи и кла-
ници, како и изградба на поморски бродови, зае-
мите по исклучок од претходниот став', а во рам-
ките на одделните контингенти определени со Соју-
зниот општествен план за 1954 година, можат да 
се одобруваат и за нови инвестициони објекта. 

Барањата за добивање инвестиционен заем се 
поднесуваат до Народната банка на ФНРЈ најдоцна 
до 20 јануари 1954 година, и тоа: 

— за заемите за инвестиции во селското сто-
панство — до централата за народната република; 

— за сите други заеми — до Главната централа. 
Барањето може да се поднесе само доколку за 

довршувањето на целиот објект се бара заем преку 
износот од 20 милиони динари. 

По исклучок од претходниот став, барањата за 
заеми од одделните контингенти за целите цитира-
ни во ст. 2 од оваа точка можат да се поднесуваат 
без обѕир на нивната висина. 

3; Во барањето за заем инвеститорот треба да 
наведе: 

а) за која цел се бара заемот, 
б) висината на заемот што е потребен за изград-

ба односно довршување на целиот објект, распре-
делено по години, а внатре во годините по инве-^ 
стициони елементи (градежни работи, опрема со 
монтажа итн.), 

в) колку од бараниот заем ќе се потроши за 
набавка на девизи (со назначување видот и изно-
сот на девизите), распределено по години. 

Ако девизите се добиваат врз основа на заеми 
склучени во странство, одделно ќе се наведе нази-
вот на секој инвестиционен заем, вид и износ на 
девизите, одделно по годините, 

г) к а м а т а т а стопати срокот на отплатата што 
ги нуди, 

д) време на пуштањето во работа поодделни 
погони, 

ѓ) висината на потребните обртни средства по 
годините а спрема времето на пуштањето во работа 
поодделни погони, 
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Доколку се во прашање инвестициони објекти 
што се продолжуваат, во барањето е потребно да 
се назначи уште и вредноста на досега извршените 
работи на односниот инвестиционен објект спрема 
проценката (валоризацијата) под 31 декември 1952 
година односно кај земјоделските задружни орга-
низации спрема билансот од 1952 година, како и 
вредноста на работите извршени во 1953 година. 
Овие податоци треба да се расчленат на инвести-
ционите елементи. 

4. Со барањето за заем треба да се поднесе: 
а) инвестиционен елаборат кој мора да содржи: 
— генерален проект во смисла на прописите на 

чл. 10 од Уредбата за времено финансирање на 
инвесшците во 1953 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 2/53), и 

— главен проект со предмер и претсметка (без 
подробни проекти и статичка претсметка) за гра-
дежните објекти (вклучително водовод, канали-
зација, осветление и сл.). Доколку се во прашање 
инвестициони објекти што се продолжуваат, глав-
ниот проект се поднесува само за градежните објек-
ти што уште не се завршени односно започнати. 

Со елаборатот инвеститорот мора да поднесе 
потврда од надлежната ревизиона комисија дека е 
извршена ревизија на проектот, 

б) преглед на договорената а уште не испора-
чана опрема кој мора да содржи следни податоци 
за секој неодделен договор: 

— број и датум на договорот, 
— име и место на испорачачот, 
— кус опис на порачката, 
— вкупен договорен износ, како и вредност на 

неизвршените исиорачки. Ако е во прашање увозна 
опрема, покрај динарската вредност, треба да се 
назначи видот и износот на странската валута. Ако 
се во прашање девизи од странски заем треба да 
се наведе неговиот назив, 

— срокови за испорачан на поединечна или 
групна опрема, 

— планиран датум на монтажата, 
— колку е досега платено по договорот. Ако се 

во прашање девизи да се назначи, покрај динар-
скиот износ, и видот на девизите. 

5. За начинот на одобрувањето на заемите на 
конкурсот ќе се донесат прописи. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 356 
30 декември 1953 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

486. 

Врз основа на Одлуката од Сојузната народна 
скупштина за времените стопански мерки до доне-
сувањето на општествените планови за 1954 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ВРЕМЕНИ СТОПАНСКИ МЕРКИ ЗА ВЕРДИ" 
" "КУРСНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1. Од Г!ануари 1954 година весникар с ките прет-
пријатија ќе ги пресметуваат; 

а) ам^тизац^јата,.-- по, стопата од 60% од сто-
пите "Тфоеишани со Времената одлука за стопите 
на амортизацијата на основните средства на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
брЈ32/53); 

б) каматата на обртните средства —. по стопата 
ОД 2%; ' - " 

в) дневниците за службени патувања — во ма-
теријални трошоци; 

г) делот на платите на дописниците во стран-
ство над соодветните плати во земјата — во мате-
ријалните трошоци; ; , 

д) придонесот за социјално осигурување: 
(1) по стопата од 45%? од износот на платата што 

би ја имале дописниците во странство кога би биле 
со служба во земјата; 

(2) на товар на ма,теријалните трошоци (за ло-
калниот фонд на социјалното осигурување, за здрав-
ствената заштита) по стопата од 137ѕ% од разликата!, 
помеѓу платите што ги имаат должниците во стран- ј 
ство, пресметани во динари по званични от курс и! 
платите што би ги имале кога би биле со служба 
во земјата. 

2. Оваа одлука се однесува само до веспшсар-
ско-издавачката дејност на весникарските прет- ј 
пријавија. 

3. Во поглед на сите други обврски што не се 
определени со горната точка важат и за весникар-
ските претпријатија прописите што важат за дру-
гите стопански организации. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на.' 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 358 
30 декември 1953 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

487. 

Врз основа на чл. 54 од Уредбата за данокот на 
доход од 14 август 1948 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 71/48), во ѕзрска со ст. 2 чл. 166 од Уред-
бата за данокот на доход од 23 декември 1953 година 
(„Службен лист на ФРНЈ", бр. 56/53) и чл. 11 од 
Законот за спроведување на Уставниот закон, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ НА ДАНОКОТ НА 
ДОХОД ЗА 1953 ГОДИНА 

1) Одлуката за даночните стопи на данокот на 
доход од 12 март 1953 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12/53) ќе се применува во сето и при 
облогот на данокот на доход за 1953 година. 

2) По стопите од одлуката опомената во прет-
ходната точка ќе се изврши конечна пресметка на 
данокот на доход за 1953 година. 

Р. п. бр. 344 
23 декември 1953 година 

Белград 

Сојузен извршен. совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р, 
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488. 
Врз основа на чл. 131 од Уредбата за организа-

цијата, иселувањето и управувањето со Југословен-
ските железници, Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОКРИВАЊЕ ГУБИТОЦИТЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧ-

КИТЕ ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1. Со сојузни дотации се п о б и в а а т губиггоците 
. на железничките транспортни претпријатија во 

Скопје и Нови Сад што произлегуваат од нивното 
; нормално поодување. 

2. За железничкото транспортно претпријатие 
. во Скопје се предвидува дотација во годишен (из-
нос од 1.250,000.000 динари. 

ј За железничкото транспортно претпријатие во 
Нови Сад се предвидува дотација во годишен износ 

; од 1.560,000.000 динари. 
3. Оваа одлука ќе се применува до донесува-

њето на Сојузниот општествен план, а најдоцна до 
, крајот на првото тримесечје на 1964 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
. објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
! Ќе се применува од 1 јануари 1954 година. 

Р. п. бр. 354 
1 29 декември 1953 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

489. 
Врз основа на Одлуката на Сојузната народна 

. скупптина за времените стопански мерки до доне-
сувањето на општествените планови за 1954 годи-
на, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА НЕКОИ ПРО-

ИЗВОДИ ВО 1954 ГОДИНА 

1) Во 1954 година 
Следните производи: 

се определуваат цените за 

Динари 
за 1 тона 

280.000 
313.000 
336.000 
68.000 
27.000 

1 5 . 0 0 0 

Секретар, 
Вељко Зековиќ:, с. р, 

Потпретседател, 
Едвард Кардељ, с р. 

490. 
Врз сенова на Одлуката на Сојузната народна 

скупштина за времените стопански мерки по доне-
' сукањето на општествените пл-анови за 1954 година 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОНТИНГЕНТИТЕ НА НЕ-
КОИ ПРОИЗВОДИ ЗА ИЗВОЗ И ЗА ПРЕРАБОТ-

КА ВО ЗЕМЈАТА ВО 1954 ГОДИНА 
1. Се определуваат следните контингентите за 

извоз во 1964 година, и тоа: 
- од гранката 115 

а) рафинирано олово вкупно тони 
б) цинк и цилков прав вкупно тони 
в) валјани производи на бакар, вал-

јаци производи на бакарни легу-
ри, влечени производи на бакар, 
влечени производи на бакарни 
легури и бакарни јажиња голи 
вкупно тони 

г) електролитен бакар вкупно тони 
- од гранката 122 

а) прагови од сите видови освен дел-
кана дабови м3 

б) делкана граѓа од четинари м3 

в) костенов екстракт за штавење Ф. 
тони 

2. Се определуваат за преработка во земјата во 
1954 година следните контингенти на бакар, и тоа: 

а) за преработка во валјалниците 
вкупно тони 17.000 

б) блистер бакар за производство на 
син камен вкупно тони 3.600 

3. Управата за надворешна трговија може да 
одоб-ренија за извоз на произво-дите олка-

во тен. 1' на ова решение само во границите 
на контингентите определени во истата точка. 

4. Се овластува сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство од контингентите 
определени во точ. 2 од ова решение да ги рас-
предели количините на бакар, како и бакарни те 
валјанички производи, на поодделни потрошувачи. 

5. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1954 година. 

Р. П. бр. 355 
23 декември 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

59.000 
4.500 

4ч000 
9.000 

40.000 
400.0С0 

1.200 

а) за блистер-бакар 
б) за електролитен бакар 
в) за валјалничгси бакар 
г) за каустична сода 
д) за калцинирана сода 
ѓ) за старо железо од најдобра 

сорта 
Цените на производите од претходниот став се 

подразбираат франко вагон на утов зрната станица 
на продавачот. 

2) Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1954 година. 

Р. П, бр. 353 
29 декември 1953 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
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