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174. 
У К А З 

ЗА СВИКУЕЊЕ НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА 
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

славија ВО III РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

Претседателството на Президиумот на Народната 
Скупштина на Федеративна Народна Република Ју-
гославија врз основа на членот 74 точка 1 Уставот 
,ФНРЈ 

р е ш а в а : 
Народната скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија да се свика во 1П редовно за-
седание на ден 26 март 1947 година. 

У.бр. 475 
20 март 1947 година 

Белград 

Претседателство на Президиумот на Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република 

Југославија 

Секретар, 
Миле Перуничич, с. р. 

Претседател, 
др Иван Рибар, с. р. 

175. 
На основа членот 53 во врска на членот 12 и 13 

Законот за даноци, а по предлог на Министерот на 
'финансиите ФНРЈ, Владата ФНРЈ пропишус 

Приходи кои што се ослободени од данок по 
еден вид не можат да се оданочуат со данок по 
друг вид, 

,Член 3 

Приходи од пространство подлежуат на одаиочу-
ење ако не се дотже да е на нив платен соодветен 
данок во иностратастео, под услов на реципроцитет. 

П ОДРЕДБИ ЗА ДАНОКОТ НА ДОХОДОН НА 
РАБОТНИЦИ НАМЕШТЕНИЦИ И СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 4 

Заработуачката на работници, намештеници и 
службеници ќе се оданочат на целата територија на 
Федеративна Народна Република Југославија по про-
писите на онаа уредба. 

Член 5 

Работниците, намештениците и службеници ллак-
јаат данок на бруто заработуачката од секој работен 
однос одделно. 

Член 6 

Во основицата за ода,ночуење влегуат: пцовка 
плата, плата за прекувремено и ѕгетурдно работење, 
компензации за неискористен шмор или празничен 
ден, функционален додаток и други слични примања. 

Постојаните лични додади за извонредно рабо-
тење и премии се оданочу ат одвоено од другите при-
мања од ист работен однос. 

У Р Е Д Б А 

ЗА ДАНОКОТ НА ДОХОДОК 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
На подрачјето на Федеративна Народна Републи-

ка Југославија се установуат следни видови на данок 
на доходон: 

1) данок на доходон работници, намештени-
ци и службеници; 

2) данок на доходон н,а земјоделци; 
3) данок на доходон н,а кооперации; 
4) данок на доходон на друштвени организации; и 
5) д шок на доходон од приватни занимавања и 

имот. 

Член 2 
Еден 'Приход по правило може да биде одано-

чен само со еден вид на данок на доходон. 

Член 7 

Во основицата за оданочуење не влегуат: 
1) еднократни индивидуални награди за извон-

реден успех во работењето; 
2) н ѕ ^ з п и кои што примаат работници, намеште-

ници и службенион за изуми кои што се не патенти-
рани и за новаторство; 

3) награди кои што примаат одликовани по ста-
тутите на поедини ордени; 

4) помокри на заслужни траг јани; 
5) социални помокри; 
6) СУМИ кои што сР иопдатуагг на работници, на-

мештенипи и службеници за амортизација на нивниот 
инвентар кој што го употг суат во работењето; 

7) надокнади за извршени издади во врска со 
вршењето на службените работи; и 

8) додади на деца. 
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Член 8 
Од плакјањето на овој данок се осло бод уагг: 
1) народни херои; 
2) дипломатски претставници на странски држави 

и нивни службеници, доколку се странски државјани 
под услов на реципроцитет; 

3) ученици во стопанството ако нивната зарабо-
туачка ве го прејдуе износот на заработуачката на 
ученици во стопанството одредена во прописите за 
заработуачка на работниците и намештеници во сто-
панството; и 

4) ученици во поглед на приходите од поучуење 
и стипендии. 

месечна 
заработ. 
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с 
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месечна 
заработ. 

Член 9 
Работниците, намештениците и службеници 

јаат данок спрема месечната зар-аботуачка во СЈ 
износи: 

ПЛ'2,К-
тедни 
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заработ 
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до 100 2 преку 4.400 до 4.500 283 

преку 100 „ 200 4 99 4.500 „ 4.600 294 
м 200 „ 300 % 99 4.600 „ 4.700 3 0 5 

99 300 „ 400 8 99 4.700 „ 4.800 316 
9ч 400 „ 500 10 99 4.800 „ 4.900 328 
99 500 „ 600 13 99 4.900 „ 5.000 340 
М 600 „ 700 16. 19 5.000 „ 5.100 352 
99 700 „ ЅОО 19 ' 99 5.100 „ 5.200 364 
9ч 800 „ 900 22 99 5.200 „ 5.300 376 
99 900 „ 1.000 25, 91 5.300 „ 5.400 388 
99 1.000 „ 1.100 29'' 5.400 „ 5.500 401 

99 1.100 „ 1.200 33 91 5.500 „ 5.600 414 
91 1.200 „ 1.300 3 Т 99 5-4)0 „ 5.700 427 
99 1.300 „ 1.400 41 .99 5.700 „ 5.800 440 
99 1.400 „ 1.500 45 99 5.800 „ 5.Ѕ00 454 
11 1.500 „ 1.600 50 99 5.900 „ 6.000 468 
19 1.600 „ 1.700 55 99 6.000 „ 6.100 482 
19 1.700 „ 1.800 60 99 6.100 „ 6.200 496 
99 1.800 „ 1X00 6 5 99 6.200 „ 6.300 510 
11 1.900 „ 2.000 70 99 6.300 „ 6.400 5 2 5 

Л 2.000 „ 2.100 76 99 6.400 „ 6.500 540 „ 2.100 2.2Ш 82. - 99 6.500 „ 6.600 555 
)) 2.200 „ 2.3(Ж , 88 6.600 „ 6.700 570 
99 2.300 „ 2.400 94 99 6.700 „ 6.800 586 
99 2.400 „ 2.500 101 99 6.800 „ 6.900 602 
П 2.500 „ 2.600 108 99 6.900 „ 7.000 618 
99 2.600 „ 2.700 115 7.000 „ 7.100 634 
99 2.700 „ 2.800 122 99 7.100 „ 7.200 650 
99 2.800 „ 2.900 130 99 7.200 „ 7.300 666 
99 2.900 „ 3.000 ^ 8 . 99 7.300 „ 7.400 682 
99 3.000 „ 3.100 146 7.400 „ 7.500 699 
19 3.100 „ 3.200 154 99 7.500 „ 7.600 716 
99 3.200 „ 3.300 163 99 7.600 „ 7.700 733 
99 3.300 „ 3.400 172 99 7.700 „ 7.800 750 
99 3.400 „ 3.500 181 99 7.800 „ 7.900 767 
99 3.500 „ 3.600 190 7.900 „ 8.000 784 
99 3.600 „ 3.700 200 99 8.000 „ 8.100 801 
99 3.700 „ 3.800 210 99 8.100 „ 8.200 819 
99 3.800 „ 3.900 220 1) 8.200 „ 8.300 837 
99 3.900 „ 4.000 230 99 8.300 „ 8.400 855 
99 4.000 „ 4.100 240 99 8.400 ,, 8.500 873 
99 4.100 „ 4.200 250 99 8.500 „ 8.600 891 
99 4.200 „ 4.300 261 99 8.600 „ 8.700 909 
П 4.300 ,. 4.400 272 99 8.700 „ 8.800 927 

преку 8.800. 
„ 8.800 
„ 9.000 

л 9.100 
9.200 
9.300 
9.400 
9.500 
9.600 
9.700 
9.800 
9.900 

10.000 
10,100 
10.200 
10.300 
10.400 
10.500 
10.600 

10.700 

до 
946 
984 

5.900 
.900 

9.100 
9.200 1.003 
9.300 1.022 
9.400 1.041 
9;500 1.060 
9.600 1.080 
9.700 1.100 
9.800 1.120 
9.900 1.140 

10.000 1.160 
10.100 1.181 
10.200 1.202 
10.300 1.223 
10.400 1.244 
10.500 1.265 
10.600 1.287 
10.700 1.309 

10.800 1.331 

946 преку 10.800 до 10.900 
10.800 
11.000 
11.100 
11.200 
11.300 
11.400 
11.500 
11.600 
11.700 
11.800 
11.900 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 

(10.900 
, 11.100 
,11.200 
,11.300 
, 11.400 
,11.500 
,11.600 
,11.700 
,11.800 
. 11.900 
, 12.000 
, 13.000 
, 14.000 
, 15.000 
, 16.000 
, 17.000 
, 18.000 

1.353 
1.353 
1.398 
1.421 
1.444 
1.467 
1.490 
1.514 
1.538 
1.562 
1.585 
1.610 
14% 
15% 
16% 
17% 
18% 
19% 
20% 

На заработуачки кои што не се исплатуат ме-
сечно тук\ во покуси сро.кови, данокот се плакја 
спрема дан зкот кој што би се платил на соодветна 
месечна заработуачка. 

На приходи кои што не се псвторуа1 туку се ја-
вуат од случај до случај, данокот се шлакја како да 
се месечни. 

Член 10 
Исклучително од одредбите на претходниот член, 

овој данок го плакјаат: 
1) брежно-транспортни работници по% стопата 

од 4%; 
2) сезонски поледелски работници по стопата 

од 3%; 
3) кукЈни помошници 300 д,инари годишно; 
4) носачи, тестераши, улични продавачи на весни-

ци, чистачи на кондури и слични работници кои што 
вршат работи претежно со применуење на сопстве-
ната телесна сила; 

места до 5000 жители 

до 20.000 жител,и 

д о 50.000 жители 

100.— 

150.— 

200.— 

300.— 

динари 

динари 

динари 

го-

ГО-

ГО" 

то-диќ ар и 

100.000 жители 400.— динари 

а) во 
дишно; 

б) во места 
диши о; 

в) во места 
диши о; 

г) во местаг до 100.000 жители 
дишко; 

д) во места преку 
годишно. 

Данокот по точ. 3) и 4) должни се да го уплатат 
самите работници полугодишно, и тоа: првата поло-
вина на данокот до крај на месец јануари, а втората 
половина до крај на месец јули. Ако овие работници 
започнат со работење после одредените срокови, пла-
ќ а а т данок во срок од 30 дена по започнуење ра-
ботењето. 

Член И 
Данокот на доходок на работници, намештеници 

и службеници се наплатуе преку обустава при испла-
тата на заработуачката. 

Надлештвата, установите, претпријатијата, орга-
низациите и лицата кои што ја вршат исплатата на 
заработуачката должни се овој данок да го пресме-
таат и да го уплатат најдоцна за 5 дена по испла-
тата на заработуачката. 

Министерот на финансиите на народната репу-
блика може да одреди овој данок да се плакја и во 
други срокови. 

Кога заработуачката ја исплатуе лице чието прФ" 
бивалиште односно седиште е во иностранство или 
кое што ужива право на екстериториалност во зем-
јата, примателот на заработуачката должен е сам дМ 
го п л а т и дан,окот, 

из
но

с 
на

 
да
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т 
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Член 12 
На неблаговремено платен данок од чл. 9 и 10 на 

оваа уредба ќе се смета и казнената камата за секој 
ден на задоцнуењето. и тоа на работници и службе-
ници кои што се обвезни сами да плакјаат данок — 
0,1% а Но лица кои што се должни да обуста,вуат 
данок при исплатата на приходите - 0,2%. 

На неблаговремено платен данок државн,ите сто-
пански претпријатија и установи плакјаат редовно 
ламата од 6% годишно. 

Службениците на државните надлештвд и уста-
нови и на државните стопански претпријатија кои 
што се одговорни за неблаговремено плакјање на 
данокот ќе се казнат дисциплински за даночна неу-
редност 

Член 13 
Избрани народни претставители плакјаат данок 

на наградите за своето работење по одредбите за 
данок на доходон на работници, намештеници и слу-
жбеници 

ГО. НАЧЕЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ОСТАНАТИТЕ ВИДО-
ВИ НА ДАНОК НА ДОХОДОВ 

1) Данок на доходон на земјоделци 

Член 14 
Данок на доходон на земјоделци плакјаат дома-

ќинства кои што се занимаваат со поледелство. 

Чла н 15 
Во основицата за оданочуење влегуат сите при-

ходи кои што се стечени на територијата на една 
околија односно град во тек на една година. 

Во основицата за оданочуење влегуат и приходи-
те кои што би се постигнале од земјиштето намене-
то за поледелско обработуење во тек на логичната 
година, а кое што обвезчикот не го обработил. 

Чтен 16 

Во основицата за оданочуење не влегуат: 
1) приходи на кои што се плакја данок на До-

ходон на работниците, намештениците и службени-
ците и други приходи на кои што се наплатуе данок 
преку обустави при исплатата на приходите (чл. 28). 
Исклучително, гриход во вид на провизија за посре-
дување може да се внесуе во даночната осно-вица, со 
тоа вкупниот разрезан данок да се смали со данокот 
кој што е платен преку рбустава; 

2) приходи на кои што се плакја данок на дохо-
дон на кооперации; и 

3) наемна вредност на селските згради кои што 
поледелските домаќинства ги употребуат за живее-
ње или за поледелски цели. 

Член 17 
Данок На доходон н„ земјоделци се плакј в по 

следната скала: 
на даночна основица даночна 

преку до стопа (%) 
2.500.— 4,5 

2.500.— 5.000.— 5 
5.000.— 7.500,— 5,5 
7.600.— 10.000.— 6 

10.000.— 12.500.— 6,5 
12.500.— 1Ѕ.ООО— 7 

на даночна основица даночна 
преку до стопа (%) 

15.000.— 17.500.— . 7,5 
17.500.— 20.000.— 8 
20.000.— 8,6 
22.500.— .Ч5.Ш.— 9 
25.000.— 27.500.— 9,5 
27.500.— 30.000.— 10 -
30.000.— 35.000.— 11 
35.000.— 40.000.— 12 
40.000.— 45.000,-г 33 
45.000.— 50.000.— 14 
50.000.— 55.000.— 15 
55.000. - 60.000.— 16 
60.000. - 65.000.— 17 
65.000.— 0.000.— 18 
70.000.— 75.000.— 19 
75.000.— 80.000.— 20 
80.000.— 85.000л- 21 
85.000.— 90.000.— 22 
90.000.— 95.000— 23 
95.000.— 100.000.— 24 

100.000.— 105.000.— 25 
105.000.— 110.000.— 26 
110.000.— 115.000.— 27 
115.000.— 120.000.— 28 
120.000-.— 125.000.— 29 
125Л00^- 130.000.— 30 
130.(ллЈ.- 135.000.— 31 
Д35.000.— 149.С00.— 32 
140.000.— 145.000.— 33 
145.000.— ШХ000.— 34 
150.000 — 35 

Член 18 
На поледелските домаќинства чиите приходи 

кои што влегуат во даночната основица потечуат со 
поголем дел од поледелство и узгредни гранки во 
поледелството, а со помал дел од извори извон од 
поледелството ќе им се разрежуе данокот по стопите 
од чл. 17 на оваа уредба, зголемени за 1. 

Н0 поледелско е домаќинства чиите приходи кои 
што влегуат во даночната основица потечуат со по-
мал дел од поледелство и со узгредни гранки во по-
леделството а со погол.м цел од извори извон од по-
леделството к^ им се разреже данок по стопите од 
чл. 17 на оваа уредба, зголемени за 3. 

На поледелските домакјинства чиите членови кои 
што се заниманат со полел^лсгво се уедно и членови 
на селски работни кооперации ќе им се разрезуе да-
нок по стопите од чл. 17 односно од претходните 
ставови на овој член. смалени за 2. 

Член 19 
Најсиромашни поледелски домаќинства се осло-

бодуат од данок на доходон. 
Кл и поледелски домахчјинства се сметаат за нај-

сиромашни одредуе владата на народната република 
со уредба. 

Член 20 
Со уредба на владата на народната република 

можат да се признаат олеснуења во вид на смалуење 
на данокот ед поледелски домаќинства кон што 
имаат малолетни деца и одраснати членови неспособ-
ни з а привидуе!Бе 
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2) Данок на доходон на кооперации 
Член 21 

Данок на доходов на кооперации плакјаат коопе 
рачните и ко оперативните сојузи на сите приходи од 
стопанската дејност и имот кои што ,ве отечеш во 
тек на едн0 календарска година. 

Член 22 
Данок по овој вид плакјаат: 
1) селски работни кооперации на сите свои при-

ходи по пропорционалната стола од 3%; 
2) земјоделски производуачко-преработуачки ко-

операции (сточарски, виноградски, рибарски и слични 
кооперации) кои што своето работење и своите пра-
вила ги сообразиле кон Основниот закон за коопе-
рации: 

а) на приходите кои што во тек на годината им 
ги исплатуат на членовите спрема нивното работење 
по ставовите пропишани за оданочуење на зарабо-
туачка^ на работниците, намештениците и службе-
ниците; 

б) на приходите кои што ги делат на членовите 
спрема обемот на нивното работење со кооперација-
та, спрема уделите или опрема инвентарот внесен во 
кооперацијата, а кои што не прејдуат 50.000.— ди-
нари, по стопите пропишани во чл. 17 н а оваа уред-
ба, смалени за 2, а на приходите преку 50.000.— ди-
нари но стопата од 13%; и 

в) на други приходи кои што ^операциите и ко-
олеративните сојузи ги внесуат во фондови, по сто-
пата од 3%; 

Како земјоделски производуачко-преработуачки 
кооперации ќе плакат данок и земјоделски набавио-
продавачни кооперации кои што своето работење и 
своите правила ги сообразиле кон Основниот закон 
за кооперации; и 

3) сите други кооперации: 
а) на приходите мои што во текот на годината 

им исплатуат на членовите спрема нивното работење' 
но ставовите пропишани з0 оданочуење заработуач-
ката на работниците, намештениците и службениците; 

б) на приходите кои што ги делат членовите спре-
ма обемот на нивното работење со кооперацијата 
спрема уделите или спрема инвентарот внесен во коо-
перацијата, а кои што не прејдуат 50.000.— динари, 
по стопите пропишани во чл. 17 на оваа уредба, а на 
приходите преку 50.000. - динари по стопата од 15%; и 

в) на другите приходи кои што кооперациите и 
^оперативните сојузи ги внесуат во фондови, по 
пропорционалната стопа ед 4%. 

Данокот на приходите од точ. 2а) и За) се напла-
туе при исплатата приходите во се по прописите за 
данокот на доходон на работнициве, намештениците 
и службеници. 

Вишокот на заработуачката кој што на крај на 
годината им се дели на членовите на кооперацијата 
ОД точ. 2) и 3) спрема нивното работење ќе се ода-
иочуе како месечна заработуачка на работници, на-
мештеници и службеници. 

На приходите од точ. 26) и 36) се применуат 
стопите кои што одговараат на височината на прихо-
дите на сако! кооператар одделно. Кооперациите и 
сојузите ќе го одбиваат овој данок од приходите 
ари нивното исплатуење. 

Чл^н 23 
Кооперантите и ^оперативните сојузи не пла-

ќаат данок на приходи кои што го внесуат во Фон-
дот за инвестиции к во Фондот за култуЈ ^-просве-
тиш цели. 

9 Данок ва доходон на друштвените ор 1изации 
Член 24 

Друштвеиите организации плакјаат данок на до-
ходов на с,ите приходи ед својата дејност и имот мој 
што стечен во тек на една календарска година, 

Член 25 
Во основицата за оданочуење не влегуа-ѓ аргону 

дете кои што друштвени^ организации ги примаат 
од своите членови во вид на уписшша и членарина 
нити приходите од оние извори кои што непосредно 
служат на целите на организацијата. 

Член 26 
Данок по ОВОЈ вид се плакја: 
1) на приходи од издавачка^ културна, прос-ветна' 

уметничка и слична дејност кои што не прејдуат 
35.000. - динари — по стопите пропишани во чл. 11Ј 
на оваа уредба, смале-ни за 2, а на приходи преку 
35.000.— динари по стопата од 11%; и 

2) Но приходи од стопанската дејност кои што 
не прејдуат 50.000.— динари, по стопите пропишани 
во чл. 17 на оваа уредба, а на приходи преку 50.000""" 
динари, по стопата од 15%. 

4) Данок на доходон од приватни занимавања и имот 
Член 27 

Данок на доходон од приватни занимавања и 
имот се плакја преку обу стави при приемот на при-
ходите во постојани износи или во проценти од про-
метот и врз основа на разрезот. 

а) Д а н о к к о ј ш т о с е п л а н ј а п р е к у 
о б у с т а в а 

Член 28 
Преку обустава при прием на приходи -плакјаат 

да-нок: 
а) сопственици на хартии од вредност и Удели 

во стопански претпријатија: на приходи од хартии 
од вредност и удели; 

б) приматели на камата по заеми: на примени или 
одобрени камати; 

в) приматели на приходи од патенти, изуми и 
технички усовршуења: на овие приходи. 

На напред наведените лица им се пресметуе да-
нокот по прогресивна стопа по која што се разре-
зуе данокот на доходон од имотот (чл. 37 оваа 
уредба); 

г) продавачи на лозови на Државната класна ло^ 
т ари ја, на провизии од продавачката на лозови, по 
стопата од 5%; 

д) добитници на згодици по лозови и други хаР" 
тии од вредност: на добивки по лозови и други хар-
тии од вредност, по стопата од 10%; 

гј) добитници на обложуења во готови пари на 
трки и спортски и други приредби; на добивки по 
обложуења, по стопата од 10%; и 

е) приматели на провизии за посредуења: да 'при-
мени провизии, по ставовите пропишани за оданочу-
вање заработуачката на работници, еамештенвди и 
службеници, зголемени за 25%. 

На приходите од точ. б), в) и е) од претходниот 
став се нлакја данок преку. о бу став и само во случај 
кога овие приходи ги исплатуат лица обвезни на 
водење работни книги. 

Владата на народната република може да одреди 
данокот да се наплатуе преку обустава и на други 
прих.оди 

Член 29 
Лице кое што врши исплата на приходи иаплатуе 

данок од пријателите на приходи и го полага на 
начин и чао срокови одредени за данокот на доходов 
на работници, намештеници и службеници. 

Член 30 
Данок кој што се наплатуе преку обустави ве сЅ 

нлакја: 
1) на приходи од удози на штедња; 
2) на вишок од осигурениот капитал преку уплајч 

тен ате премии во случај ца доживував; 
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3) на осигурени ренти; и 
4) на добивки по лозови на Државната класна 

Лотарија и лозови на специалните и хуманите уста-
нови. 
јб) Д а н о к к о ј ш т о с е п л а н ј а в о п о с т о ј а н и 

и з н о с и и л и в о п р о ц е н т и о д п р о м е т 

Член 31 
За Дупјани кои што не работат на едно место, 

туку одат од место до место, данокот ќе се утврдуе 
во постојан годишен износ спрема бројот на жител-
ството на дотичното место или во процент од из-
вршениот промет (патујукји забавни дукјани исл.), 
со тоа да данокот не може Да биде помал од 200.— 
динари годишно о дно око од 2% од изврш-ениот 
промет. 
в) Д а н о к к о ј ш т о с е п л а к ј а в р з о с н о в а 

на р а з р е з 

: Член 32 
Данок на доходон од приватни занимавања и 

имот врз основа на разрез плакјаат домаќинства на 
гр ат јани и правни лица кои што на територијата ма 
Федеративна Народна Република Југославија оства-
руат било какви приходи на кои што не се п лак ја 
данок по некој друг вид на дано.к на доходон нити 
данок по овој вид кој што се наил ату е преку о бу-
кава (чл. 30) или данок во постојани износи или 
во процент од прометот (чл. 31). Исклучително 
приход во вид на провизија за посредуење може да 
се -внесе во даночната основица, со тоа да се вку-
пно разрезаниот данок смали со данокот кој што 
го платил преку о пустава. 

Член 33 
Како основица за разрез на овој данок се зе-

маат вкупно остварените приходи на едно до-ма-
ќинство на територијата на една околија односно 
град во календарска годи-на з 0 која што се врши 
разрезот. 

Кај пра-вни лица како основица се зема оства-
рениот приход на т-ериторијата од целата држава. 

Член 34 
Основицата за оданзчуење се утврдуе кога од 

постигнатиот бруто приход во пари и во натура ќе 
се одбиат трздивовите кои што биле потребни за 
остваруење приходот. 

Како стварно постигнат бруто приход се смета 
и -наемната воедност на зграда која што даночниот 
обвезник ја исползуе сам или ја дава н.л ДРУГ на 
бесплатна употреба, 

Трошковите по! р е бик за остваруење на 'Прихо-
дите се признаваат во стварните износи, но можат 
да бидат одредени и во проценти од бруто прихо-
дите. 

Не можат да се сметаат за трошкови потребни 
за остваруење приходите: 

1) платен данок на доходон, месна доходарина и 
данок на наследства и подароци и месни само до-
принос; 

2) лични трошкови на даночниот обвезник (на 
домаќинство и членовите на домакинството) макар 
но кој вид; 

3) камати на уложен сопствен капитал; 
4) загуби од претходните работни години; 
5) награди на членовите на управниот и надзор-

ниот одбор; и 
6) плати на сопствениците на претпријатијата и 

членовите на неговото домаќинство, подразбирајќи 
ги тука и платите на сусопствениците во имотот на 
правните лица и платите на членовите на нивните 
'домакјинства. 

Член 35 
Пр,и равревот на овој данок можат да се при-

знаат олеснуења под услови и во граници од чл. 19 
И ослобрдуељата од члѕ 20 на оваа уредба. 

Член 36 
Данок кој што се наплатуе врз основа на разрез 

не се плакја: 
1) на приходи од згради кои што се после вој-

ната подигнати, довршени или поправени, под услови 
пропишани со Уредбата за финансиски олеснуења за 
подигање нови, довршуење започнати и поправање 
оштетени жилишни згради од 5 мај 1946 година; 

2) на приходи од згра.ди на странски држави во 
кои што се сместени нивните дипломатски и конзу-
ларни претставништва или во кои што стануат нив-
ните службеници, под услов на реципроцитет; и 

3) на приходи од научна, книжевна, уметничка и 
публицистичка дејност ,до 200.000.— динари годишно. 
Вишокот на приходи кој што прејдуе 200.000.— ди-
нари подлежуе на плакјање данок по стопата 
од 20%. 

Член 37 
Данок на доходон од приватни занимавања и 

имот врз основа на разрез се плакја по следната 
скала: 

на даночна ' основица даночна стопа (%) 
преку до од до 

10.000.— ѕ 7 17 
10.000.— 30.000.— 10 ' 22 
30.000.— 50.000.— 14 27 
50.000.— 70.000.-" 18 32 
70.000.— 90.000.— 22 37 
90.000.— 113.000.— 26 42 

110.000.— 130.000.— 30 47 
130.000.-4 150.000.— 34 52 
150.000.— преку 35 

Во рамките на предните стопи владата. на на-
родната република со уредба ќе ги пропише прогре-
сивните даночни стопи. 

При одредуењето на даночните стопи треба да 
се води сметка да бидат тие засметани на тоа да 
секој граѓанин сразмерно допринесе кон извршуе-
њето на државните задачи и да се овозможи разво-
јот на они-е дејности со кои што се допринесуе ло-
вен ј е на заедницата. 

IV НАЧЕЛНИ ОДРЕДБИ ЗА РАЗРЕЗ И НАПЛАТА 
НА ДАНОКОТ 

1) Разрез на данокот 

Член 38 
Височината на доходокот како основица за ^ 

ночуење на земјоделци, кооперации, друштвени ор-
ганизации и обвезници на данокот на доходон од 
приватни занимавања и имот ја утврдуе околискиот 
(градскиот) извршни одбор на чиј ата територија да-
ночниот обвезних има пребивалиште (домицил) или 
извори на приходи односно на чијата територија 
правното лице има свое седиште. 

Член 39 
Околискиот (градскиот) извршни одбор може 

утврдуењето на височината на доходокот да го по-
вери на даночни комисии кои што во оваа цел ќе се 
о бр а зу ат. Претседател и членови на даночната ко-
мисија именуе извршниот околиски (градски) одбор 
од редовите на членовите на народниот одбор или 
од редот на други грабани,. Најмалку два члена на 
даночната комисија мораат да бидат од местото на 
пребивалиштето на даночниот обвезник односно од 
местото на најголемиот извор на приходи во око-
лиите дека даночниот обвезник нема пребиеалиште, 
а по правило и еден член од неговата стопанска 
гранка. 

По потреба извршниот околиски (градски) одбор 
може да образуе и повекје даночни комисии. 

Даночните комисии, на расправите кои што мо-
раат да бидат јавни, донесуат решења за височи-
ната на доходокот по предлог на повереникот за фи-
нансии на околискиот (градскиот) извршни одбор. 
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Член 40 
При разрезот на данок по прогресивни даночни 

стопи данокот по повисоката даночна стопа не може 
да биде поголем од данокот по најблиската пониска 
стопа, зголемен со разликата на приходите заради 
кои што би имала да се примени повисока даночна 
стопа. Ова правило важи и при престтуењето 
данокот по прогресивните ставови. 

Член 41 
При засметуењето на данокот разломците до 50 

пари не се земаат во оглед, а преку 50 пари се за-
окружи ат на цел динар. 

Член 42 
Даночните обвезници мораат да бидат известени 

за височината на утврдената основица за разрез на 
данокот и за височината на разрезаниот данок. 

2) Наплата на данок 

Член 43 
До разрезот на данокот се плаќаа аконтација која 

што по правило се одреду е спрема последното извр-
шено задолжуење. 

Во случај на значителни позголемуења или сма-
луења на приходот во текот на годината може и 
аконтацијата да се позголеми односно да се смали. 

Нд нови даночни обвезници аконтацијата им се 
одредуе врз основа на резултатот на едномесечно 
работење или со упоредуење со слични обвезници. 

Член 44 
Селски работни кооперации и поледелски дома-

ќинства плакјаат данок во два еднаква годишна 
оброка: до 15 август и до 15 октомври. 

Други кооперации плакјаат данок: 
а) на приходите кои што им ги исплатуат на чле-

новите, во срокови предвидени за плакјање данок на 
доходок на работници, намештеници и службе-
ници; и 

б) на приходите кои што се внесуат в коопе-
ративни фондови, во срокови одредени во следниот 
став 

Друштвен-и^ организации и обвезници на данок 
на доходок од приватни занимавања и имот врз 
основа на разр?зот плакјаат данок во четири една-
кви годишни оброци: до 15 јануари, до 15 април, до 
15 јули и до 15 октомври. 

Нови даночни обвезници го плакјаат доспелиот 
дел на одредена аконтација во срок од 10 дена од 
денот на соопштуењето решението за одредуење 
аконтацијата. 

Разликата мггју разрезаниот данок и уплатените 
аконтации се плакја во срок од 10 дека по соопштув-
а в т е за разрез. 

Данокот во' постојани износи се плакја во сро-
кови предвидени во ст. 2 чл. 10 на оваа уредба. 

Данок на доходок во процент од извршениот 
промет се плакја едновремено со данокот на промет 
на производи, 

Член 46 
Повекје платениот данок му се вракја на даноч-

ниот обвезник на негово барање. 

Член 46 
На износите на данок кои што не се платени во 

срокови одредени со оваа уредба ќе се смета го-
дишната камата во износот од 6%, доколку не е 
предвидена казнена камата. 

Казнената камата, освен во случај на неблаго-
времена ушиата на данокот да доходов на работници, 
шмештенипц и службеници, се наилатуе уште; 

1) од лица (правни и физички) кои што се должни 
да при исплатата на приходите обустават данок ако 
на државната благајна не и го предадат данокот во 
одреден,и срокови, 9,2% за секој ден на задоцнував; в 

2) од даночни ебвезници кои што плакјаат да-нок 
во постојан износ или во процент од прометот ако 
данокот не го платат благовремено, ОД% за секо! 
ден т задоцнуење. 

Член 47 
Редовната наплата на данок ја вршат околиските 

(градските) извршни одбори ка ј кои што даночниот 
обвезник се задолжуе со данок, и тоа по правило 
преку местните народни одбори. 

Наплатата на данок може да се врши и преку ко- ' 
мисии образуени во оваа цел. Комисиите се обра-
зуат при местните народни одбори, а по потреба мо-
ж а т ' д а бидат образуени и при околиски (градски) 
народен одбор. 

Член 48 
Ако данок не се плати благовремено, може на-

платата да се изврши по присилен пат по преписите 
за принудената наплата на данок. 

Член 49 
Ако правно лице има работни огранки на терито-

рии од повекје народни републики, разрезаниот да-
нок на доходон ќе се раздели мегју народните репу-
блики на чиите територии се навогјаат тие огранки. 
Делбата има да се изврши во сразмера на постигна-
тиот бруто приход на териториите на поедини на-
родни републики од кога претходно ќе се издвои 
10% од данокот на доходок за местото на седиштето 
на правното лице. Ако некаде нема бруто приход или 
овој не може да се утврд,и, поделбата на останатите 
90% на данокот на доходок ќе се изврши спрема из-
вршениот бруто промет. 

Делбата на данокот на доходок по претходниот 
став има да ја изврш,и органот кој што го врши раз-
резот на данокот. 

V ДАНОЧНА УТАЈА И ДАНОЧНИ НЕУРЕДНОСТ^ 
1) Даночна утаја 

Член -50 
Казма за утаја на данок по последниот став чл. 39 

Законот за даноците плакјаат во постоток од утае-
ниот данок, а спрема времето за кое што е данокот 
подоцна платен, со тоа да ка,зната не може д р го пре-
мине петострукиот износ на утаеаиот данок: 

1) лица кои што се должни при исплатата на 
приходите да пресметуат и да платат данок ако обу-
ставениот данок не и го предале н а надлежната др-
жавна благајна; и 

2) даночни обвезници кои што плакјаат данок во 
постојан износ, ако во една година не се пријавиле 
како обвезници. 

Казната ќе се наплати од лицата од точ. 1)' во 
постоток од 1%, а од лицата од точ, 2) во постоток 
од 0 3% дневно. 

2) Даночни неуредност 
Член 51 

Ако е пропишано даночниот обвезник да под-
несе даночна пријава па истата не ја поднесе во 
одреден срок, ќе плати на име казна 3% од разре-
заниот данок, а ако пријавата не ја поднесе ни по 
писмен позив во одреден срок, ќе плати на име 
казна 6% од разрезаниот данок. Казната за непод^ 
несуење пријава не мзже да биде поголема од 
50.000. - динари. Казната се одмеруе едновремено СЛ 
данокот и во се Ја дели судбината на даноков 
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Член 52 
Даночни обвезници кои што не ќе поднесат не-

каква друга пријава, која што се должни да ја под-
несат, ќе се казнат парично до 5.000.— динари. Вака 
ме се казнат и лица кои што по барањето на народ-
ниот одбор, надлежен ш разрез на данокот, не да-
дат потребни подади за разрез на свој или туг ј данок. 

Член 53 
Лице ка ј кое што работи кукјни помокјаик кој не 

платил данок ќе се казни парично до 200.— динари. 

Член 54 
Даночни обвезници и други лица кои што по 

барање на овластен орган не дозволат преглед на 
работни книги и документи, работни простории и 
инсталации или запаси на сировине, материал и го-
тови производи, ќе се казнат парично до 200 ГО0. -
динари. 

VI ЖАЛБИ 
Член 55 

Против сите првостепени решења донесени по 
оваа уредба има место на жалба во срок од 30 дена 
од денот на соопштуењето, и тоа само еднаш на 
непосредно повисокиот орган (на окружни, обласни 
или главни извршни одбор односно на министер-
ството на финансиите на народната република во 
која што нема окрузи). 

Орган кој што е надлежен за донесуење одлука 
по жалба донесуе решеше кое што му се соопштуе 
на жалителот и на повереникот за финансии на око-
лискиот (градскиот) народен одбор. 

Поднесуењето на жалбата не је задржуе напла-
тата на данокот. 

VII ЗАСТАРЕНОСТ 
Член 56 

Правото на државата на разрез на данок заста-
руе за 5 години по истекот на годината за која што 
требало да се изврши разрезот. 

Правото на државата за изречуење казна заста-
руе за 5 години по истекот на годината во која што 
е делото направено. 

Правото на државата на наплата данокот и ка-
зната застаруе за 5 години по истекот на годината 
во која што требало да се изврши наплатата. 

Правото на даночниот обвезник на вракјање да-
нокот и казната, кои што не бил должен да ги 
плати, застаруе за о години по истекот на годината 
во која што е извршена уплатата на данокот одно-
сно казната. 

Член 57 
Државата има првенствено право за наплата на 

данок, камата и казна од приходите и имотот на 
даночниот обвезник односно гарант за време од 5 
години по истекот на годината во која што е разре-
зот на данок или одмеруењето на казната соопштена 
на даночниот обвезник односно во која што требало 
да се плати данокот к о ј што се наолатуе пре^у сбу-
става или во постојан износ односно во процент од 
прометот. 

Член 58 
При пренесуењето на недвижен имот преноси-

телот на имотот е должен да поднесе уверење за 
платениот данок, во противно преносот не смее да 
се изврши. 

УШ ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 59 

Колонистите кои што се населени по Законот За 
аграрната реформа и колонизација од 23 август 1945 

година и селските работни кооперации се осдово-
ду ат ед данокот на доходон до крај на 1947 година. 

Член во 
Одредбите на оваа уредба за даноци кои што 

ое наплатуат преку обустави при исплатата на при-
ходи ќе се применуат од првата исплата по нејзи-
ното влегуење во сила, а во поглед на данок во по-
стојани изно г" , доколку данокот по фиксниот став не 
е платен или де се плати до 30 јуни 1947 година по 
Законот за непосредни даноци од 11 август 1946 го-
дина, оваа Уредба ќе се применуе од 1 Јануари 1847 
година. 

Член 61 
Владата на народната републи,ка, во границите 

на Законот за даноци и на одредбите на оваа уред-
ба, ќе донесуе прописи з 0 данокот на д о х о д о в 

Член 62 
Ако с т р у е њ е т о или губе,њето на некакви права 

зависи од височината на данокот, ќе се зема во 
оглед само данокот н а доходон. 

Владата на наредната република со уредба ќе 
пропише кои лица се сметаат за сиромашни. 

Член 63 
Министерот на финансиите ФНРЈ ќе пропише V 

напатствие за извршуење одредбите на 'оваа уред-
ба за данокот на доходон на работници, намеште-
ници и службеници. 

Член 64 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објаву-

ењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија" и ќе се применуе од 
1 јануари 1947 година доколку во неа и во Законот 
за даноци не е инаку пропишано. 

18 март 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујович, с. р. 

176. 
На оскову чл 53 и чл. 17 ст. 2 Законот за да-

ноци Влагата ФНРЈ, но предлог на Министерот на 
фина.нсиите ФНРЈ, пропишуе 

У Р Е Д Б А 

Д 4 И О К НА НАСЛЕДСТВА И ПОДАРОЦИ 

1) Општи одредби 

Член 1 
Физички и правни лица, кооперации како и ор-

ганизации кои што стечуат на територијата на Фе-
деративна Шродна Република Југославија движен 
односно недвижен имот или права на него врз 
основа на наследство или подарок плакјаат, безЈ 

оглед на нивното државјанство и место на преби-
вање, данок по прописите на оваа уредба. 

Данок на наследства и подароци се плакја и на 
движен имот к о ј што се навогја во иностранство 
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доколку, под услов на реципроцитет, не се докаже 
оти на овој имот векје е платен соодветен данок во 
ин остр ам ств о. 

На легати се п лак ја данок како г на наследство. 

Член 2 
Данок на наследства и подароци се плакја спре-

ма чистата вредност на наследството односно пода-
рокот, степенот на роднинството и висови,нате на 
данокот на доходон на даночниот обвезник. 

Вредноста на наследството к височината на да-
нокот на доходон на наследникот се цени во момен-
тот на фактичкото влегуење во посед на наследе-
ниот имот односно со денот на решењето на судот 
за упгчугњето на наследството. 

Вред,носта на подарокот и височината на дано-
кот на доходон на подарокопримачот се цени во 
моментот на приемот на подарокот, 

Даночната обвеза настануе во моментот ве кој 
што се цени вредноста на наследството односно по-
дарокот. 

Ако наследникот влегол во посед или е реше-
нието на судот донесено пред 1 јануари 1946 годи,на 
вредноста се проценуе на ден 1 јануари 1946 година, 
но се смета оти даночната обвеза настанала со де-
нот на влечењето во посед, 

Член 3 
Ако е наследството или подарокот оптере-

тен со право на плодоуживање во полза на друго 
лице и наследн,икот и плодоуживателот плакјаат 
данок. 

На наследникот се раврезуе данок спрема чи-
стата вредност на наследството и неговиот данок на 
доходон во моментот на престанокот на плодоужи-
вањето. 

Плодоуживател илакја данок на вредноста на 
плодоуживање^. 

Ако на лице кое што зело во државина имот на 
зшрениот не му се призна право на на-следство ќе 
му се разреже данокот на вредноста на плодоужи-
в а њ е ^ доколку не е обвезно таа вредност да му ја 
надокнади на наследникот, а разрезаниот данок на 
наследство има да му се отпише. 

Член 4 
Како вредност на плодоуживање на кое што се 

разрезуе данок се зема: 
1) ако се времето на траењето на плодоужива-

њ е ^ неодредено (неизвесно), десетострук износ на 
вредноста на едногодишното плодоуживање, а ако е 
плодоуживање^ врзано за постојење на некакво 
удружење или установа чието траење не е унапред 
одредено, дваесетострук износ на вредноста на едно-
годишното плодоуживање; 

2) ако е времето на траење на плодоуживање^ 
одредено, собирот на сите вредности на плодоужи-
вање!^ за односното време, со тоа да не може да го 
премине двадесетострушкиот износ на вредноста на 
едногодишното плодоуживање; 

3) ако е плодоуживање^ утврдено д елим и чн о на 
одредено а делимично на неодредено време, соби,рот 
на вредноста на плодоуживањето за одредено време 
(точ. 2) и вредностите на плодоуживање^ за неодре-
дено време (точ. 1), со тоа тој собир да не може да 
ја прем,ине двадесетоструката вредност на едного-

- дишното плодоуживање; 
' 4) ако е времето на траењето на, плодоужива-
њето доживотно, спрема годините на староста на 
плодоуживателот, и тоа: 

а) до 16 години, двадесетостру^ата вредност на 
едногодишното плодоуживање; 

б) преку 15 до 25 години, осумнаесетоструката 
вредност на едногодишното плодоуживање; 

в) преку 25 до 36 години, шеснаесетоструката 
вредност на едногодишното плодоуживање; 

г) преку 36 до 45 години, тринаесетострук,ата 
вредност на едногодишното плодоуживање; 

д) преку 45 до 55 години, дгс.етоструката вред-
ност на едногодишното плодоуживање; 

гј) преку Б5 до 65 години, седмо струката вред-
ност на едногодишното плодоуживање; 

е) преку 65 до 75 години, четвороструката вред-
ност на4 едногодишното плодоуживање; 

ж) преку 75 до оЗ години, д в о с т р у к а вредност 
на едногодишното п-лодоуживање; и 

з) преку ВО години, едно струката вредност на 
едиогодисаното плодоуживање. 

Ако се вредностите на годишните плодоуживање 
нееднакви како годишна вредност ќе се земе сред-
ната вредност 'на ш-.одоуживпњето спрема целокуп-
ното траење на плодоуживање^. 

Ако вредноста на плодоуживање^ не може да 
се утврди како годишна вредност на плодоужива-
њето ќе се земе дваесетне? дел на вредноста! на 
стварните оптеретени со п л о до у жив ањ ет о. 

2) Даночни ослободуваа и олеснуења 

Член 5 
Ако о-ставителот и наследникот умреле едновре-

мено или во разно време во тек на година де,на за-
ради едновремено задобиени рани или повреди, на 
таков наследник нема да му се разрезуе данок. 

Член 6 
Од данок на наследства се ослободува 
1) масовни народни организации како шт се: 

Народниот фонд на Југославија, неговите органи-
зации и сл.; 

2) домашни задужбини основани во научни, 
уметнички, просветни, здравствени, социални, кул-
турни и фискултурни цели, а исто така и друштва и 
удружења кои што работат во овие цели; 

3) лица кои што ќе се одрекнат од наследствата 
во корист на државата, задужбини, друштва и ма-
совни народни организации (точ. 1 и 2) како и лица 
кои што применото наследство или го подарат на 
овие организации во тек на расправата на наследа 
ството; 

4) брачни другар на плодоуживање имотот на 
умрен брачни другар ако вредноста на плодоужива-
њето не прејдуе 20.000.— динари и ако во моментот 
на стечуењето на плодоуживање^ нема други при-
ходи достаточни за издржуење; 

5) лица од категоријата I—V на скалата на да-
ночните стопи од чл. 16 на оваа уредба за кои што 
ќе се утврди да немаат приходи достаточни за 
држуење ако вредноста на наследството не прејдуе 
10.000.— динари за секој поедин отидат ел, 

Член 7 
Од данок на подароци се ослободуат: 
1) лица од чл. 6 на оваа уредба под исти услови 

под кои што се ослободат од данок на наследства; 
2) уобичаени подароци мегју сродници и прија-

тели (подароци при рагјање, венчавање, ,празници), 
доколку подароците од едно лице во тек на година 
не прејдуат вредност од 10.000.— динари; и 

3) подароци и прилози за збринуење сиромашни 
слоеви на траг јани и други слични примања кои што 
но дар око давачот ги наменуе во хумани цели. 

Член 8 
Ако вредноста на наследство ,или подароци од-

носно плодоуживање ги прејдуе износите од кои 
што во чл. 6 и 7 се пропишани ослободуваа, данси 
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кат ее разрезуе на полната вредност на наследството 
или подарокот односно плодоуживањето, со тоа и 
во овој случај има да се примени аналогно одред-
бата на чл. 15 на оваа уредба,, 

Член 9 

На на земјоделци кои што се малолетни 
или кои што со осгавачот се занимавала со поледел-
ство на наследениот имот односно на имотот кој 
што е предмет на плодоуживање, како и други лица 
кои што со оставачот живееле во заедница најмалку 
В години непосредно пред неговата смрт и се зани-
мавале со поледелство на наследениот поледелско 
ѕимот односно на поледелскиот имот кој што е пред-
мет на плодоуживање, им се смалуе износот на ра-
зрез авио т данок, и тоа: 

1) а) разрезаниот данок на наследства до 
80.000.— динари се смалуе за 50%; 

б) разрезаниот данок на наследства преку 
30.000.— до 50.000,- динари се смалуе за 40%; 

в) разрезаниот данок за наследства преку 
50:000.— до 80.000,- се смалуе за 30%; 

г) раврезаниот данок за наследства преку 
80.000.— до 110.000,- динара се смалуе за 20%; и 

д) разрезаниот данок за наследства преку 
(Ш.ООО.— до 150.000,— динари се смалуе за 10%; 

2) а) раврезаниот данок за плодоуживање до 
20.000.— динари се смалуе за 40%; 

б) разрезагаиот данок за плодоуживања преку 
^).000.— до 40.000,— динари се смалуе за 30%; 

в) разрезаниот данок за плодоуживања преку 
г40.000.— до 60:000,- динари се смалуе за 20%; и 

г) раврезаниот данок за плодоуживање преку 
СШХ)0.-- до 80.000,- динари се смалуе за 10%. 

Под по лед е леќи имот во смисла на претходниот 
став се подразбира оној имот кој што како целина 
претежно служи во поледелско цели. 

Исплатените или одобрените суми по осигурув-
а в т е на животот во полза на други лица не се со-
бираат со вредноста на другите предмети на наслед-
е л а односно подароци, туку се оданочуат одвоено 
но стопата смалена за 50% од . пропишаната стопа 
во чл. 14. Ако во полза на исто лице постои повекје 
осигуруваа на живот данокот се раарезуе на соби-
рот на осигурените суми по сите договори за осигу-
рував. Осигурителното претпријатие е должно да го 
обуетави овој данок и да и го предаде на држав-
ната благајна во срок од 10 дена од денот на испла-
тата односно одобрувавте на осигуран ата сума. 

За случаи од претходниот став не важат осло-
бодуењата по оваа уредба. 

Член 10 

Се овластуе Министерот на финансиите ФНРЈ да 
може да пропише даночни олеснуваа и ЂО други 
оправдани случаи. 

3) Разрез и наплата на данок 

Член 11 
Месниот народен одбор е должен во срок од 30 

'дена од денот на смртта на секое лице да изврши 
допис и процена на неговиот имот кој што се на-
вогја на територијата на одборот и записникот за 
тоа му го достави на својот околиски (градски) из-
вршни 'одбор. 

Ако околискиот (градскиот) извршни одбор не Ја 
приване процената на наследството, ќе изврши нова 
комисиска процена доколку претходно не ќе постиг-
не согласност со лицето повикано на наследство. 

Лице кое што ќе је земе во државине оставите-
ловиот имот должно е во срок од 30 дена да под-
несе за тоа пријава со попис на целокупниот имот на 
оставителот без ознака на вредноста. Ако повекје 
лица зеле во државана имот од остав,ителот пријава 
и попис може да поднесе било кое од овие лица. 

Пријавата и пописот му се поднесуе на околи-
скиот (градскиот) извршни одбор на чиј ата терито-
рија се навогјало пребивалиштето на умрениот, без 
оглед на местото дека се к азот ја имотот, а ако умре-
ниот имал пребива лиште во ин о стран ство, пријавата 
му се поднесуе на околискиот (градскиот) извршни 
одбор на чиј ат а територија се навогја најголем дел 
на имотот, 

Околискиот (градскиот) извршни одбор ќе из-
врши разрез на данокот на наследства на наследни-
ците кои што влегле во фактички посед на имотот на 
оставителот. 

Член 12 
Околискиот суд по донесуењето на правосилна 

одлука за урачуеае наследството ќе го устапи пред-
метот на околискиот (градскиот) извршни одбор на 
чиј ата територија им,ал пребивалиште оставителот. 

Ако оставителот имал пребивалиште во иностран-
ство околискиот суд решењето за делба на остави-
ната ќе му го устаип на околискиот (градскиот) из-
вршни одбор на чијата територија се навогја имотот 
односно најголемиот дел на имотот. 

Околискиот (градскиот) извршни одбор ќе из^ 
врши ревизија на разрезот на данокот на наслед-
ство преку припие или преку отпис доколку по ре-
шението на судот настанала промена ,во на,следените 
делови на имотот метју поедини наследници. 

Член 13 

ГТодарокодавачот и подарокопримачот должни се 
во срок од 30% дена од денот на направениот пода-
рок да поднесат пријава за подарокот. Пријавата се 
поднесуе на околискиот (градскиот) извршни одбор 
на чиј ат,а територија се навогја имот кој што е пред-
мет на подарок. Ако се навогја имотот на територија 
на повекје околиски (градски) народни одбори, при-
јавата му се поднесуе на околискиот (градскиот) из-
вршни одбор на чијата територија се навогја најго-
лем дел на тој имот. 

Во поглед на утврдував вредноста на подарокот 
надлежниот околиски (градски) и,звршни одбор, на 
чијата територија се навогја имотот, ќе постапуе 
како при утврдуењето вредноста на наследството. 

Ако во тек на година дена подарокодавач по-
дари на исто лице повекје пати движни или недви-
жни ствари ќе се разреже 'да,нок на подарок на 
вкупна вредност на подарените ствари во текот на 
годината. 

За разрез на данокот надлежен е околискиот 
(градскиот)' извршни одбор кому што се поднесуе 
пријавата^ 

Член 14 

Државните надлештва и установи, државните 
стопански претпријатија и прив-атни правни и фи-
зички лица кои то располагаат со по д аци потребни 
за утврдував даночн,и основици (вредност на на-
следства, подароци, плодоуживање) и за разрез т 
данок на даночни обвезници должни се да ги дадат 
тие подаци на барање на надлежниот извршни одбор. 

Член 15 

Даночни стопи на данок на наследства и пода-
роци изнесува 
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Категорија на наследникот - подарокопримачот 
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Член 16 
Данок по повисока даночна стопа не може да 

биде поголем од данокот по најблиска пониска сто" 
па зголемен со разликата на даночната основица за ' 
ради која би имала да се примени повисоката даноч-
на стопа. 

Член 17 
При пресметуењето данокот по оваа уредба ра-

зломците до 50 пари не се земаат во оглед, а преку 
50 пари се заокружуат на цел динар. 

Член 18 
Ако се навогја имотот на територија на повекје 

околиски (градска) народни одбори разрезаниот да-
нок на наследство и подароци ќе се подели метју 
тие одбори сразмерно на вредноста која што се 
навогја на нивните територии односно сразмерно на 
вредноста на плодоуживање^ од тој имот. 

Член 19 
Данокот на наследства и подароци се плакја во 

срок од 30 дена од денот на соопштуењето на ре-
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шењето за разрез, и тоа кај секој народен одбор кој 
што участвуе во поделбата на разрезаниот данок во 
Обиела на чл. 18 на оваа уредба. 

На данок кој што не е платен благовремено ќе 
се смета годишна камата од 6%. 

Член 20 
Во оправдани случаи може да се дозволи почек 

за плакјање данок. Околискиот (градскиот) извршни 
одбор може даночни обвезник односно гарант да 
ослободи од плакјање камати за време за кое е по-
чекот одобрен. 

Член 21 
Редовната наплата на данок ја врши околискиот 

(градскиот) извршни одбор кај кој што даночниот 
обвезник се задолжуе со данок, 

Месните народни одбори се должни да ја ово-
зможат, осигураат и да ја потпомагаат наплатата на 
данок на својата територија, 

Околискиот (градскиот) извршни одбор може 
наплатата на данок да ја врши и преку комисии 
образуени во оваа цел. Комисиите можат да се обра-
зуат при околиските (градските) и при месните на-
родни одбори, Организацијата, составот и функцио-
нисањето на овие комисии ја пропишуе владата на 
народната република со уредба, 

Член 22 
Ако даночни обвезник не плати данок благовре-

мено наплатата ќе се изврши по прописите за при-
силна наплата на данокот. 

Член 23 
Повекје платен данок му се вракја на даночниот 

обвезник по поднесена молба, 

Член 24 
,Кога врз основа на височината на данокот се 

стечуат или се губат некакви права данокот на на-
следства и подароци не се зема во оглед. 

4) Казнени одредби 

Член 25 
Даночни обвезник кој што ќе затаи некој имот 

кој што е предмет на наследство и подарок или даде 
лажни или непотполни подади во намера да го из-
бегне плаќањето на данок во целина или делимично 
ќе се казни со двострук до петострук износ на утае-
ниот данок, а најмалку со 500.— динари. 

Намерата за избегнуење плаќањето на данок од 
страна на правно лице се цени спрема намерата на 
неговите одговорни службеници, 

Покрај лицата од ст, 1 на овој член, ќе се казни 
нивниот застапник парично со казна до 100.000,— ди-
нари ако самиот направил или участвуел во неговото 
извршуење. Ако делото од ст, 1 на овој член го из-
вршат застапници на лицето под старателство или 
под родителска власт, ќе се казнат со предвидена 
казна едино тие застапници. 

Член 26 
Подарокодавач кој што не ќе поднесе пријава 

за направениот подарок или не ќе потпише пријава 
на подарокопримачот ќе се казни парично до 5.000.— 
динари. Со иста казна ќе се казни и лице кое што 
зело во државина имот на умрениот ако за тоа не 
поднесе пријава и попис на имотот, а исто така и 
други лица кои што на барање на надлежниот орган 
ве ќе дадат подаци со кои што располагаат, 

Член 27 
Одредбите за казни од претходниот член на 

оваа уредба не се применуат на државните стопански 
претпријатија, државните установи и државните на-
длештва. 

Државните службеници кои што ќе ги повредат 
одредбите на оваа уредба (даночни неуредности) ќе 
се казнат парично до 10.000.— динари. 

Член 28 
За извиди и изречуења на казни, по делата на 

даночни неуредност^ предвидени во чл, 26 на оваа 
уредба, надлежен е повереникот за финансии на око-
лискиот (градскиот) извршни одбор. За дела на да-
ночни неуредности на државните службеници по чл, 
27 на оваа уредба надлежен е дисциплински суд, 

Член 29 
За изречуење казни по делата на даночна утаја 

по чл, 25 на оваа уредба надлежен е околиски суд. 
Претходни извиди по овие дела врши повереникот 
за финансии на околискиот (градскиот) извршни 
одбор надлежен за разрез на данокот. 

Член 30 
Сите правосилни одлуки за казни по оваа уредба 

кои што се наплатуат во пари ги извршуе поверени-
кот за финансии на околискиот (градскиот) народен 
одбор кој што ја изрекол казната односно за чијата 
територија е надлежен судот кој што ја изрекол 
казната, 

5) Гаранција 
Член 31 

Осигурително претпријатие гарантира за данок 
на наследство кое што е тоа должно да го уплати на 
осигуруење во полза на други липа. 

Лица кои што зеле во државина имот на умрен 
солидарно гарантираат за наплатата на казната за-
ради неподнесуење пријава и попис на имотот. 

Ако даночниот обвезник има пребивалиште во 
иностранство, неговиот застапник во земјата гаран-
тира за данокот, а покрај тоа должен е да врши се 
она што му е на даночниот обвезник ставено во 

6) За-" ѓ - '" "т 
Ч;ч ' , 

Право на државата на разрез на данокот заста-
руе за 5 години по истекат на годината во која што 
околискиот (градскиот) народен одбор го примил 
решението на судот за урачуењетз на оставината, 

Право на државата на изречуење казни застаруе 
за 5 години по истекот на годината во која што де-
лото е направено. 

Право на државата на наплата данокот и казната 
застаруе за 5 години по истекот на годината во која 
што требало наплатата да се изврши, 

Право на даночниот обвезник и,ка другите лица; 
на вракјање данокот к казните кои што не биле дол-
жни да ги платат застаруе за 5 години по истекот 
на годината во која што е направена уплатата на 
данокот односно казната. 

Текот на застареноста се прекинуе со секој слу-
жбен акт на надлежниот орган кој што претходно 
му се ставуе до знаење на даночниот обвезник или 
на казнетото лице односно на нивниот гарант. 

Член 33 
Правосилно завршена постапка за разрез на да-

нок може да се обнови во срок од 3 години од де-
нот на правосилноста ако се дознаат фактите од 
кои што произлезе да бил данокот правилно разре-
зан, а кои што не биле познати при разрезот на 
данокот^ 
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7) Жалби 
Член 34 

Против сите првостепени решења Донесени по 
Оваа уредба има место на жалба во срок од 30 дена 
по нивното соопштував, и тоа само на една пови-
сока инстанца (окружни, обласни, главни извршни 
одбор односно до министерството на финансиите на 
народната република во која што нема окрузи). 

Органот кој што е надлежен за донесуење од-
луки по жалбата донесуе решеше кое што му се со-
општуе на жалителот и на повереникот за финансии 
на околискиот (градскиот) народен одбор. 

Поднесената жалба не ја задржуе наплатата кај 
данокот. 

Во поглед на жалби и постапката воопшто кај 
судовите, кога ќе донесуат одлука по вини од оваа 
уредба, важи судската кривична постапка. 

8) Преодни и завршни одредби 

Член 35 
Ревизијата и контролата на правилното приме-

нував на оваа уредба и прописите кои што ќе би-
дат врз основа на неа издадени ја вршат Министе-
рот на финансиите ФНРЈ, министрите на финансии 
ите на народите републики и повисоките извршни 
одбори, 

г 

Член 36 
Ако наследникот умрел пред влечењето во сида 

на оваа уредба, а наследството пред неговата смрт 
не му било доделено со решење на суд, нема да му 
се врши разрез на данокот. Во тој случај разрезот 
на данокот ќе му се изврши само на наследникот кој 
што бил жив на денот на влечењето во сила на 
оваа уредба, и тоа спрема степенот на роднинството 
мегју него и неговиот оставител. 

Член 37 
Во случаи во кои што даночната обвеза наста-

нала пред влегуењето во сила на оваа уредба, а исто 
така и во случаи во кои што даночната обвеза на-
станала заклучно до 8 мај 1947 година во врска со 
последната реченица точ„ а) ст. 1) чл. 25 Законот 
за непосредни даноци од 11 август 1946 година ќе 
се применуат во поглед на височината на данокот 
прописите на Законот за непосредните даноци од 11 
август 1946 година или прописите на оваа уредба 
спрема тоа кои се поповолни за даночен обвезник. 
Во сето другото и во тие случаи ќе се применуат 
прописите на оваа уредба, а исто така и чл. 5 на оваа 
уредба, ако наследникот не можел да влезе без своја 
вина во посед нити оставинсхата постапка е завр^ 
шепа, а смртта на оставителот уследиле пред 1 јану-
ари 1946 прописите се однесуат и на тој наследник. 

Член 38 
Исклучително од прописите на чл. 3 'од оваа 

уредба и чл. 26 Законот за непосредните даноци од 
П август 1946 година, во вредноста на наследството 
не влегуе вредноста на имотот кој што во војната е 
уништен пред или после смртта на оставителот 
(војна штета). 

Член 39 
Се овластуе министерот на финансиите на на-

родната република да пропишуе поблиски напат-
ствија за извршуење на оваа уредба. 

Член 4О 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија" и ќе се применуе во 
случаи во кои што даночната обвеза настанала ош 

тој ден, докол,ку не е инаку во оваа уредба преоди 
вадено. 

18 март 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујович, с. р. 

177. 
На основа членот 62 Основниот закон за држав-

ните стопански претпријатија Владата ФНРЈ, по пре-. 
длог на Претседателот на Стопанскиот совет на Вла-
дата ФНРЈ, пропишуе 

У Р Е Д Б А ' 
ЗА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО НА ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈАТА (ФОНД НА РАКОВОДСТВОТО) И ЦЕН-
ТРАЛНИОТ ФОНД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ЦЕН-
ТРАЛЕН ФОНД) НА ДРЖАВНИТЕ ПРЕТПРИЈА-
ТИЈА КОИ ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ИЗВОЗ И 

УВОЗ 
Член 1 

Прописите на оваа уредба ќе се применуат на 
државните стопански прет.пријатија за кои што ва-
жат прописите на Уредбата на Владата ФНРЈ за 
трошковите на државните претпријатија кои што се 
занимаваат со извоз и увоз. 

Член 2 
Средстава на Фондот на раководството се оства-

руат од: 
а) одредениот редовен допринос кој што се ут-

врдуе во постоци од вкупниот со план предвиден 
годишен промет на претпријатието; 

б) средствата предвидени во чл. 10 Уредбата на 
Владата ФНРЈ за трошковите на државните прет-
пријатија кои што се занимаваат со извоз и увоз; и 

в) специалниот допринос кој што Министерот на 
надворешната трговија ФНРЈ ќе го одредуе во со-
гласност со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата ФНРЈ. Овој специален допринос може да 
се примени и на Фондот на раководството на оние 
претпријатија кои што ставуат на располагање од-
носно подготзуат стока за извоз и увоз. Министерот 
на надворешната трговија ФНРЈ во согласност со 
Министерот на финансиите ФНРЈ ќе донесе побли-
ски прописи за специалниот допринос и неговото 
употребуење. 

Член 3 
Постотокот на редов,ниот допринос за Фондот на 

раководството на оние претпријатија кои што 
исклучиво се занимаваат со извоз и увоз ќе се пре-
сметуе по следниот образец: 

Б X 15 X 10.000 
П = 

О 
при што значат: 

П - постоток на редовниот допринос за Фонд 
на раководството по со планот предвидениот вкупен 
годишен промет на односното претпријатие; 

Б = број на службениците на односното прет-
пријатие; и 

О = вкупен со планот предвиден годишен про-
мет на односното претпријатие. 

Постотокот на редовниот допринос за Фондов 
на раководството на оние претпријатија кви шт^ 
покрај својата основна дејност се занимаваат со наѓ 
возно или увозно ,работење, во поглед на ова рабо-: 
тење еднаков е на постотокот на она претпријатие! 
од првиот став на овој член кое што се занимава 
со извоз и увоз на ист или сличен, производ 
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Член 4 
Државните трговски претпријатија на кои што1 

Св однесуат прописите на оваа уредба должни се да 
уплатуат во Централниот фонд на својот админи-
стративно-оперативен раководач 5% од износот на 
својот Фонд на раководството. 

Член 5 
Прометот кај извозните и увозните претприја-

тија претставуе вкупен износ на набавните цени на 
извезената односно увезената стока изразен во ди^ 
вари, 

Член б 
Фонд на раководство ќе оснуат претпријатија со 

I април 1947 година. 
Централен фонд ќе се оснуе со 1 април 1947 го-

дана, 

Член 7 
Поблиски одредби за спроведував уредбата 

не донесуе Министерот на надворешната трговија 
ФНРЈ во согласност со Претседателот на Стопан^ 
Синот совет на Владата ФНРЈ. 

Член 8 
Оваа уредба влегуе со сила со денот на објавува 

њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија", а ќе се применуе од 1 април 
11947 година. 

18 март 1947 година 
Белград 44 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседател на Стопанскиот совет 
на Владата ФНРЈ 

Борис Кидрич, с, р 

178. 
На основа чл. 53 и во врска чл. 21 Законот за 

даноци, а по предлог од Министерот на финансиите 
'ФНРЈ, Владата ФНРЈ про пишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ТРОШАРИНА 

Член 1 
Со трошарина не може да се оданочуе следна 

стока: 
1) млеко пресно и стерилизуено; 
2) детско брашно; 
3) сите врсти жита; 
4) леб; 
5) сол (натриум хлорид); 
6) дрво за градење и дрвена траг ја; 
7) шљунок, песок и кршен камењ; 
8) вар обичен и цемент; 
9) тула, цреп ОБИ и кјер амиди; 

10) стакло за прозор и; 
11) железни трегери и железни конструкции за 

покриви, работилници и слично; 
12) прибор за електрично осветлеше, сем сија-

лици; 
13) прости и медицински сапуни; 
14) готови лекови и дозирани препарати; 
15) препарати за заштита растенија и вокје; 
16) галица железна и бакарна; 
17) вештачко гјубре; 
18) калциум карбид; 

19) нафта и производи од нафта; 
20) прости опинци; 
21) машини, инструменти и алат за поледелство, 

индустрија, град еж и и занаетство; 
22) инструменти и апарати за научни, медицински 

М геодетски цели; 
23) теретни автомобили; 
24) електрична енергија. 
Трошарина не може да се наплатуе на приредби 

На друштвото на Црвениот крст. 

Член 2 
На следната стока трошарина може да се заве-

Дуе најповеќе до назначените износи, и тоа на: 
1) брашно од сите врсти жито до 3 дин. од 100 кг, 
2) гриз, крупа, бунгур, гершла, 

резанци, макарони и тарана до 20 дин. од 100 кг 
3) Ориз до 20 дин. од 100 кг 
4) зелено и зрело вариво и 

зарзават д о 20 дин. од 100 кг 
5) пресно вокје до 20 дин. од 100кг, 
6) вокјни пекмези до 50 дин. од 100 КГ; 
7) жива стока: 

а) крупна, со исклучение 
телиња до 10 дин од грло 

б) ситна, со исклучена јаг-
ниња, јариња и прасци до 5 дин. од грло 

8) пресно месо до 50 дин. од 100 кг 
9) преработки од месо до 100 дин. од 100 кг 

10) суво месо и сланина до 100 дин. од 100 кг 
11) маст свињска до 100 дин. од 100 кг 
12) уље за јадење до 100 дин. од 100 кг 
-13) лој до 50дин. од 100 кг 
'14 риба пресна или сува до 0,5% од продав. цена 
15) јајца до 5 дин, од 100 јајца 
16) шекјер до 100 дин. од 100 кг 
17) мед природен до 100 дин. од 100 кг 
18) квасец ј до 50 дин. од 100 кг 
19) кајмак, бутер, сирење оби-

чно и качкавал до 100 дин. од 100 кг 
20) дрво за горење до 1 дин. од 1 м3 

21) јаглен до 10 дин. од тона 
22) рационирана стока израбо-

тена од памучни, ленени, 
куделни и волнени прегји до 2% од единствена-

та цена на продавач-
ката на мало 

23) рационирана стока израбо-
тена од чинета кожа до 3% од единствена-

та цена на продавач-
ката на мало. 

Член 3 
Трошарина нема да се наплатуе на следни случаи 

без оглед на врстата на стока: 
1) на стока што трошат индустриски и занаетски 

претпријатија како сировина или како погонски или 
потрошни материал; 

2) на стока што ја дели Црвениот крст; 
3) на стока што ја троши Југословенската армија^ 
4) на ствари на лица кои што се уселуат; 
5) на предмети наменети на јавни музеи; 
6) на употребени садови и завои ако се докаже 

да служеле за извоз на стока од трошаринскиот 
реон, па се вракјаат на извозникот на поната,мошна 
употреба; 

7) на испратки на животни продукти на ученици, 
војници, болни и на лица лишени од слобода до 
10 кг тежина; и 

8) на стока што се превозуе низ трошаринско 
подрачје, како и на стока која се увозуе заради до-
работуење, обработуење и преработуење ако после 
доработуењето, обработуењето или преработувањето 
се извозу е од тр ош атинското подрачје, 
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Член 4 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на о б ј а в а 

;ењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

18 март 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана'. 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на финансиите, 
^Сретен Жујович, с. р. 

179. 
На основа чл. 1 Законот з г овластуење па Вла-

дата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од 
народното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог од 
Министерот на надворешната трговија ФНРЈ, про-
пишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ТРОШКОВИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ПРЕТПРИЈА-
ТИЈА КОИ ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ИЗВОЗ И 

УВОЗ 

\ Член 1 
Прописите од оваа уредба ќе се применуат на 

државни трговски претпријатија кои што се зани-
маваат со извоз и увоз, а стоат под административно-
оперативно раководство на Министерството на над-
ворешната трговија ФНРЈ како и на другите држав-
ни претпријатие во поглед на нивното извозно и 
увозно работење. 

Член 2 
Трошкови на работење на државните трговски 

претпријатија кои што се занимаваат со извоз и увоз 
а стоат под административно-оперативно раковод-
ство на Министерството нд надворешните трговија 
ФНРЈ се состоат од: 

а) нормирани трошкови на извозот односно 
увозот; 

б) допринос за покрикје на издаци за рациона-
лизација и подигање нивото на културно тргуење 
со иностранство: и 

в) утврден допринос з а Фонд на раководството 
на претпријатијата. 

Член 3 
За покрикје вонредните работни издади кои што 

не се предвидени со нормираните трошкови на изво-
зот и увозот на државните трговски претпријатија 
кои што се занимаваат со извоз и увоз а стоат под 
админкстративно-оперативно раководство на Мини-
стерството на надворешната трговија ФНРЈ им при-
паѓа додатен износ. 

На останатите државни претпријатија во поглед 
на нивното извозно и увозно работење Министерот 
на надворешната трговија ФНРЈ може да им одобри 
додатен износ наведен во предниот став. 

Министерот на надворешната трговија ФНРЈ ќе 
пропише кои сите издади можат да се покријат од 
додатниот износ. 

- Член 4 
Во нормирани трошкови на извозот односно 

увозот влегуат сите трошкови неопходни за пра-
вилно и рационално тргуење со иностранство како 
и трошковите на Генералната дирекција на извоз 
односно увоз. 

Нивната поделба на врсти се о др едуе со конт-
ниот план за тр-говски претпријатија кои што се за-
нимаваат со извоз и увоз. 

Член 5 
Во издади за рационализација и подигање ни-

вото на културното тргуење со иностранство влегуат: 
1) одделни издаци з а пропаганда и рекламирање 

на извозните производи за иностранство; и 
2) издаци за поарна организација на извозното 

и увозното работење (за усовршуење коњуктур,на 
ји стопанско-информативна служба, уредуење репре-
зентативни работни простории во земјата и ино-
1Странство и тн.). 

Член 6 
Височината на допринос за Фонд на раководство-

то, начин на одредуење на доприносот како и упо-
треба средствата на Фондот н а раководството ќе се 
пропишат со одделна уредба. 

Член 7 
Претседателот на Сојузната планска комисија 

по предлог од Министерот нд надворешната трго-
вија ФНРЈ, а во согласност со Претседателот на 
Стопанскиот совет на Владата ФРНЈ, ќе одреди 
маржа за покриле на трошковите од членот 2 и од 
додатниот износ од чл. 3 на оваа уредба за поедини 
државни трговски претпријатија кои што се зани-
маваат со извоз и увоз под административно-опе-
ративно раководство на Министерството на надво-
решната трговија ФНРЈ 

Претпријатието одобрената маржа ќе ја засме-
туе на набавуачната нена На извезената односно 
увезената стока. 

Додатните износи кои што се засметани во мар-
жата за продадената стока во смисла на првиот став 
од ОВОЈ член п р е т п р и ј а т и ј а се должни да ги упла-
туат на својот административно-оперативен раково-
дач, КОЈ што од тие износи ќе ги подмируе на прет-
пријатието вонредните работни издади наведени во 
чл. 3 на оваа уредба. 

Член 8 
Државните претпријатие кои што се за-нимаваат' 

со извоз и увоз се должни во своето книговодство 
точно да ги искажуат сите свои стварни трошкови 
на извозот и увозот. 

Член 9 
Државните претпријатија кои што се занимаваат 

со извоз и увоз а не се под административно-опера-
тивно раководство на Министерството на надворе-
шната трговија ФНРЈ, на делот од прометот кој што 
го вршат како извозници односно увозници за одре-
дени увозни односно извозни производи ќе засме-
туат маржи чија височина аналогно со прописите на 
оваа уредба ќе ги одреди, по предлог од надлежниот 
министер, Министерот и а ( надворешната трговија 
ФНРЈ. 

Член 10 
Доколку заради рационално работење и правилна 

организација на работењето во земјата и иностран-
ство претпријатијата би искажале пониски трошкови, 
но што изнесуат нормираните трошкови, од така 
настаната разлика претпријатијата ќе употребат из-
нос од 50% за рационализација и подигање нивото 
на културното тргуење со иностранство, а 50% ќе 
уплатат во Фонд на раководството на претпоиЈатн-
јата. 

Член И 
Поблиски одредби за примена на оваа уредба ќе 

донесуе Министерот на надворешната трговија ФНРЈ 
во согласност с,0 Претседателот-На Стопанскиот совет 
на Владата ФНРЈ. 
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Член 12 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на обја^ 

вуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ќе се применуе од 
1 април 1947 година 

18 март 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал Нд Југославија 
Јосип Броз-Тито, с р 

Министер на надворешната трговија, 
инж. Никола Петрович, с р. 

180. 
На основа членот 1 Законот за овластуење на 

Владата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата 
од народнато стопанство Владата ФНРЈ, по предлог 
од Министерот на финансиите ФНРЈ и Министерот 
на соопштенијата ФНРЈ пропишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОБВЕЗНОТО ОСИГУРУЕЊЕ ПАТНИЦИТЕ НА 

ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ ПРОТИВ НЕСРЕКЈЕН СЛУЧАЈ 

Член 1 
Сите патници кои што се превозуат било на која 

пруга во експлоатација на државн.ите железници, 
обвезно се осигурени против несреден случај кој 
што би се случил: 

1) за време на возењето со воз одреден за пре-
воз патници односно со теретен или некаков друг 
воз ако по важекЈите железнички прописи им е доз-
волено возењето со ТОЈ ВОЗ; 

2) за време бавењето на железничка станица или 
во некоја железничка просторија пристапачна на 
патниците. 

Во случај на сомнение да ли е воз одреден за 
превоз патници или не е односно да ли возењето со 
теретен или некаков друг воз било дозволено по 
важекјите железнички прописи е меродавно мисле-
њето на Министерот на соопштенијата ФНРЈ. 

Лицата запослени на возот за време патот не се 
сметаат за патници и не се осигурени по оваа 
уредба. 

Член 2 
Оеигуруење против несрекјен случај на држав-

ните железници од чл 1 спроведуе Државниот оси-
гурителен завод ФНРЈ 

Член 3 
За несрекјен случај од чл. 1 се смета секое изне-

надно собитие кое што дејствуе од надвор и неза-
висно од патниковата волја, а предиззикуе негова 
смрт или неспособност за работа. 

Член 4 
Кога се случуе несреден случај Државниот оси-

гурителен завод ФНРЈ исплатуе: 
1) 50.000.— динари ако заради несрекјен случај 

настапила смрт на патник; 
2) 100.000.— динари ако заради несрекјен слу-

чај настапи трајна и потполна неспособност на пат-
ник за работа; 

3) стварна имотна штета (трошкови на лекуење, 
губиток на заработуачка) спрема поднесените докази 
во случај на повреда на патник, без негова трајна не-
способност. 

Ако заради несреден случај настапи трајна но 
само делимична неспособност на патник за работа, 
Државниот осигурителен завод ФНРЈ исплатуе 
онолку проценти од 100 ООО.— динари за колку про-
центи е трајно смалена патниковата способност за 
работа. 

Државниот осигурител ен завод ФНРЈ исплатуе 
износот од ст. 1 односно ст. 2 (осигурена сума) ако 

смртта на патник односно неговата трајна неспо-
собност за работа ќе настапи одма или во срок од 
една година од денот кога се случил некрекјниот 
случај. 

Кога е патник кого што заради несреќен случај 
го задесила смрт дете до десет години старост не 
се исплатуе осигурената сума од ст. 1, точ. 1), туку 
само стварниот износ на трошковите за погреб, 

Член 5 
Државниот осигурителен завод ФНРЈ не ја ис-

платуе осигурената сума во следни случаи: 
1) ако смртта на патник или неговата неспособ-

ност за работа настапила со негова вина; и 
2) ако смртта на патник или неговата неспособ-

ност за работа е проузрокуена со војна состојба, или 
со елементарни непогоди. 

Член 6 
За осигуруење по оваа уредба обвезно се плакја 

премија во височина од средно 2% од износот на 
возната цена. Таа за секој поедин патник е засме-
тана во возната цена. 

Височината на премијата од ст. 1 може да го ме-
нува со свое решење Министерот на финансиите 
ФНРЈ во согласност со Министерот на соопштени-
јата ФНРЈ. 

Министерот на соопштенијата ФНРЈ е овластен 
при изработуачката на таблиците на возните цени да 
Ја земе во оглед премијата за осигуруење, 

Надлежниот орган на државните железници врши 
со Државниот осигурителен завод ФНРЈ пресмета 
на премиите на секој месец и установениот износ го 
предава на Државниот осигурителен завод ФНРЈ 
одма по извршената пресметка. Сроковите и начинот 
на пресметката и плаќањата ќе се утврдат согласно 
метју надлежниот орган на државните железници и 
Државниот осигурителеп завод ФНРЈ. 

Член 7 
Се смета да секое лице што се навогја во воз 

0има возна карта, па спрема тоа и да е платена пре-
мијата од чл. 6. Ова важи и за случај да тоа има 
право на бесплатно возење на државните железници, 

Член 8 
Прописи за должностите што имаат да ги извр-

шат органите на државните железници и патник 
кога ќе настапи несрекјен случај издава Министерот 
на финансиите ФНРЈ во согласност со Министерот 
на соопштенијата ФНРЈ 

Патник губи право на отштета во случај да со 
своЈа вина не изврши некоја од битните должности 
пр,едвидени со прописите издадени на основа ст 1 

Член 9 
Државните железници се должни на Државниот 

осигурителен завод ФНРЈ да му дадат секое обаве-
стуење кое што се однесуе на несреден случај и 
обемот на обвезата на Државниот осигурителен за-
вод ФНРЈ на накнада. Државните железници се 
должни да ги превземат и сите оние мерки кои што 
можат да послужат за разЈаснуење на конкретен 
случај. 

Член 10 
Отштетата ја иоплатуат надлежните органи на 

Државниот осигурителен завод ФНРЈ во срок од 14 
дена од денот кога лекуењето е потполно завршено 
и обвезата на Државниот осигурителен завод ФНРЈ 
утврдена односно кога е примен записникот за 
смртта и доказите и документите за тоа, 

Отштетата која што произлегуе од смртен случај 
на патник, им припагја на неговите деца односно ако 
овие ги нема на неговиот брачен другар, или, ако ни 
овој го нема, на неговите родители. Ако патник нема 
ни родители, на неговите други наследници на име 
отштета им се исплатуе половина од износот пред-
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виден во чл. 4 ст. 1, точГ 1). Со децата, брачниот 
другар односно со родителите се изедначуат во по-
глед правото на отштета сите лица кои што патни-
кот го издржуеле или кои што тој ги издржуел до 
настапуењето на несреќниот случај. 

Отштетата која што произлезе ед трајна, пот-
полна или делимична неспособност и имотната штета 
(чл. 4 ст. 1, точ. 2) и 3) и ст, 2) му припагја на самиот 
патник кај кого заради несреден случај настапила 
неспособност за работа. Износот на трошковите за 
погреб (чл. 4 ст. 3) му припаѓаа на лице кое што го 
извршило погребот. 

Член И 
Со исплатата на отштетата по прописите на оваа 

уредба прејдуат на Државниот осигурителен завод 
ФНРЈ, до износот на платената отштета, сите права 
на патник и на државните железници на отштета од 
трети лица во врска со несреден случај. 

Член 12 
Молбите, другите поднесен — како и премиите 

и отштетите од основот на осигуруењето по оваа 
уредба, освен поднеските и работите во врск,а со 
споровите од чл 13, се ослободени од плаќање на 
сите даноци, такси и други државни давачки. 

Член 13 
По споровите кои што би произлегле од осигу-

руењето по оваа уредба решава надлежниот наро-
ден суд. 

Член 14 
Се овластуе Министерот на финанси,ите ФНРЈ 

да, во согласност ѕсо Министерот на соопштенијата 
ФНРЈ издаде прописи за уведуење обвезно осигу-
реше на патници и на други државни сообраќајни 
средства кои што служат за превоз на патници, по 
начелата од оваа уредба. 

Член 15 
Напатствија за извршуење прописите на оваа 

уредба дава Министерот на финансиите ФНРЈ во 
согласност со Министерот на соопштенијата ФНРЈ. 

Член 16 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објаву-

ењето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

18 март 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбра-на, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тнто, с р. 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујович, с. р. 

Министер на соопштенијата, 
Тодор Вујасинович, с. р. 

181. 
На основа чл. 8 Уредбата за отказите на рабо-

тниците и намештениците пропишуам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНУЕЊЕ ПРОПИСИТЕ НА ЧЛ. 1 СТ. 3 И 
ЧЛ. 2 СТ. 1 УРЕДБАТА ЗА ОТКАЗИТЕ НА РАБО-

ТНИЦИТЕ И НАМЕШТЕНИЦИТЕ 

На намештениците при о др едрењето на отказ-
ниот срок по Ч1Л. 1 ст. 3. Уредбата за отказите на ра-

ботниците и шмештениците, како и при одредуењетв 
височината на отпремнината по чл. 2 ст. 1 иа споме-
натата уредба, ќе им се засмета во години на служба 
и времето кое што го провеле во СВОЈСТВО на работа 
ници кај истото претпријатие, установа, организа-
ција или приватно лице. 

Бр. 3342 
6 М1арт 1947 година 

Белград 
Министер на трудот, 

Вицко КрстуловИч, с. р. 

Министерството на трговијата и снабдуењето 
ФНРЈ, по извршеното сравнуење со изворниот текст, 
установило да во текстот на Напатствието за извр-
шуење ставот 2 на членот 9 Законот за сузбивање 
недопуштена шпекулациј.а, недопуштена трговија и 
стопанска саботажа, објавено во „Службениот лист 
ФНРЈ" бр. 3 од 10 јануари 1947 година, се доткрала 
долу наведената грешка и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА НАПАТСТВИЕ^ ЗА ИЗВРШУЕЊЕ СТАВОТ 2 
НА ЧЛЕНОТ 9 ЗАКОНОТ ЗА СУЗБИВАЊЕ НЕДСК 
ПУШТЕНА ШПЕКУЛАЦИЈА, НЕДОПУШТЕНА ТР-

ГОВИЈА И СТОПАНСКА САБОТАЖА 
Во ставот 2 третиот ред место зборовите „не 

прејдуе износ" треба Да стои „прејдуе износ". 
Бр 8377. — Од Министерството на трговијата и 

ен а бдуење ФНРЈ, 5 март 1947 година. 

Министерството на трговијата и снабдуењето 
ФНРЈ, по извршеното сравнуење со изворниот текст, 
установило оти во текстот на Напатствие^ за извр-
шуење Уредбата за трошковите на трговијата на 
големо и нд мало, објавено во бројот И „Службениот 
лист ФНРЈ" од 7 февруари 1947 година се поткрала 
долу наведената грешка и дава 

И С П Р А В К А 
НА НАПАТСТВИЕТО ЗА ИЗВРШУЕЊЕ УРЕДБАТА 
ЗА ТРОШКОВИТЕ НА ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО 

И НА МАЛО 
Во точката 1) осмиот ред место зборовите 

„утврдуење доприносот" треба Да стои „утврдениот 
допринос". 

Бр. 4039. - Од Министерството на тргови,јата к 
снабдуењето ФНРЈ, 20 јануари 1947 година. 
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