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141. 
Врз основа на членот 51 од Законот за измени и 

дополненија на Основниот закон за придонесите и 
даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/68), Законодавно-правната комисија на Сојуз-
ната скупштина, на својата седница од 18 февруари 
1970 година, го утврди долу наведениот пречистен 
текст на Основниот закон за придонесите и даноците 
на граѓаните. 

Пречистениот текст на Основниот закон за 
придонесите и даноците на граѓаните го опфаќа Ос-
новниот закон за придонесите и даноците на гра-
ѓаните („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64) — со ис-
правката објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
37/64 — и неговите измени и дополненија објавени 
во „Службен лист на СФРЈ" бр. 52/66, 15/67, 31/67, 
54/67, 32/68, 55/69 и 56/69, во кои е означено времето 
на влегувањето во сила на тој закон и на неговите 
измени и дополненија. 

ПР бр. 700/68 
18 февруари 1970 година 

Белград 
Заменик-претседател на 

Законодавно-правната 
комисија на Сојузната 

скупштина 
член на Комисијата, 
Зоран Полич, е. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ 

НА ГРАЃАНИТЕ 
(Пречистен текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Секој граѓанин е должен според својата еко-

номска сила да придонесува за намирување на 
материјалните потреби на општествената заедница. 

Член 2 
Граѓаните од своите лични доходи и имот при-

донесуваат за намирување на материјалните по-
треби на општествената заедница со плаќање при-
донеси и даноци. 

Член 3 
Граѓаните на територијата на иста општествено-

политичка заедница имаат, под еднакви услови што 
се определени со закон, еднакви обврски во поглед 
на плаќањето на придонесите и даноците. 

Член 4 
Основен извор на приходите од кои се намиру-

ваат материјалните потреби на општествената заед-
ница е доходот на граѓаните што тие ќе го остварат 
со лична работа во Југославија, како и доходот 
на југословенските граѓани остварен со лична 
работа ка ј југословенски дипломатски односно кон-
зуларни претставништва и организации во стран-
ство (личен доход). 

Член 5 
Извор од кој се намируваат материјалните 

потреби на општествената заедница е и приходот 
на граѓаните остварен со употреба на дополнителна 
работа на други лица, приходот од имот и имотни 
права, како и имотот што граѓаните го имаат или 
ќе го стекнат во Југославија, доколку со овој закон 
не е определено поинаку. 

Член 6 
Од доходот што ќе го остварат со лична работа 

како и во другите случаи предвидени со овој закон 
граѓаните плаќаат придонес. 

Од приходот остварен со употреба на дополни-
телна работа на други лица, од приходот од имот 
и имотни права, како и на имотот што го имаат или 
ќе го стекнат, граѓаните плаќаат данок. 

Член 7 
Не се сметаат како личен доход кој подлежи на 

плаќање придонес: 
1) примањата по основот на одликувања и на-

родно признание; 
2) боречкиот додаток; 
3) примањата според прописите за правата на 

воените од војните и мирновремените воени инва-
лиди; 

4) примањата според прописите за правата на 
носителите на „Партизанска споменица 1941"; 

5) социјалните помошти што ги исплатуваат 
општествено-политичките заедници; 

6) минималниот личен доход на работниците, 
под услов да го примаат сите работници во работ-
ната организација односно во самостојната органи-
зација на здружен труд во состав ка работната 
организација. 

Член 8 
Исклучувањето на минималниот личен доход на 

работникот од плаќање придонес од личниот доход 
од работен однос според членот 7 точка 6 на овој 
закон е конечно ако просечниот месечен износ на 
личниот доход на секој одделен работник утврден 
со завршната сметка на работната организација 
односно на самостојната организација на здружен 
труд во состав на работната организација не го над-
минува минималниот личен доход. 

Ако просечниот месечен личен доход по еден 
работник врз основа на завршната сметка го над-
минува износот на минималниот личен доход, до-
полнително од личниот доход на работникот ќе се 
пресмета и наплати придонес од личниот доход од 
работен однос и на сите износи што во текот на 
годината ги примил во височина на минималниот 
личен доход. 

Одредбата на ставот 2 од овој член се приме-
нува и при утврдувањето на привремените резултати 
од работењето на работната организација односно 
на самостојната организација на здружен труд во 
состав на работната организација за одделни пери-
оди во текот на годината. 

Ако придонесот, пресметан според ст. 2 и 3 на 
овој член, е поголем од разликата помеѓу мини-
малниот личен доход и личниот доход дополнително 
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исплатен врз основа на завршната сметка, придо-
несот ќе се плати само во височина на таа разлика. 

Член 9 
Секоја општествено-политичка заедница со за-

кон односно одлука воведува обврска за плаќање 
на придонесите и даноците што според посебен со-
јузен закон и припаѓаат како нејзин приход. 

Автономната покраина во рамките на правата и 
должностите утврдени со покраинскиот уставен за-
кон, во согласност со уставот, ги има на својата те-
риторија правата и овластувањата што според овој 
закон ги има републиката. 

Член 10 
При пропишувањето на обврските за плаќање 

на придонесите, општествено-политичките заедници 
ќе водат сметка за тоа тие обврски да се утврдат 
така што обврзниците на придонесите трајно да 
бидат поттикнувани на зголемување на производ-
носта на трудот. 

Член 11 
Ако тоа го бара обезбедувањето на рамноправна 

положба на граѓаните во поглед плаќањето на при-
донесите и даноците или остварувањето на основ-
ните материјални односи утврдени со општестве-
ниот план на Југославија, со посебен сојузен закон 
се определуваат границите во кои општествено-по-
литичките заедници ја утврдуваат височината на 
придонесите и даноците. 

Со републички закон можат да се определат 
границите во кои општините во таа република ја 
утврдуваат височината на придонесите и даноците. 

Член 12 
Обврзник на придонесот односно данокот е 

граѓанин што остварува личен доход односно при-
ход или што има или ќе стекне имот, на кои врз 
основа на закон се плаќаат придонеси и даноци. 

По исклучок, кога е тоа определено со овој за-
кон, обврзник на придонесот односно данокот е 
граѓанин како претставник на домаќинство чиј 
член е тој. 

Како домаќинство според овој закон се подраз-
бира заедница за живеење, стопанисување и тро-
шење на остварените приходи. 

Член 13 
Основица на придонесот од личниот доход е 

личниот доход на граѓанинот што тој ќе го оствари 
со лична работа, како и другите приходи од кои се 
плаќа придонес според овој закон. 

Личниот доход кој служи како основица за пла-
ќање на придонесот од личниот доход ги содржи и 
Сите придонеси што се плаќаат од личните доходи 
според овој и други сојузни закони. 

Основица на данокот на приходите од имот или 
имотни'права е приходот што ќе го оствари граѓа-
нинот со користење имот или имотни права. 

Основица на данокот на имот е вредноста на 
недвижноста што ќе ја стекне граѓанинот врз 
основа на наследство или подарок, како и имотните 
предмети определени со закон. 

Член 14 
Стопите на придонесите и даноците се пропи-

шуваат со закон односно со одлука на општината. 
Општествено-политичката заедница ги опреде-

лува стопите за оние придонеси и даноци што спо-
ред посебен сојузен закон и припаѓаат како нејзин 
приход. 

Стопите на придонесите и даноците се опреде-
луваат посебно за секој вид придонеси и даноци. 

Стопите за секој БНД придонеси и даноци се 
единствени на целата територија на општествено-
но литичката заедница, доколку со овој закон не е 
определено поинаку. 

Републиката која во својот состав има авто-
номни покраини може да пропише посебни стопи 
што се применуваат на териториите на автоном-
ните покраини за секој вид републички придонеси 
и даноци. 

Член 15 
Стопите на придонесите и даноците можат да 

бидат прогресивни или пропорционални, ако со овој 
закон не е определено поинаку. 

Стопите на придонесите што ги пропишува ф е -
дерацијата се пропорционални. 

Член 16 
Ако се применуваат прогресивни стопи на при-

донесите односно даноците, придонесот односно дано-
кот спрема фактичната основица не може да биде 
поголем од придонесот односно данокот по најбли-
ската пониска стопа применета врз највисоката 
основица што и одговара на таа стопа, наголемен 
со разликата помеѓу фактичната основица и најви-
соката основица врз која се применува непосредно 
пониската стопа. 

Член 17 
Општествено-политичката заедница ги пропи-

шува стопите на придонесите и даноците, по пра-
вило, за повеќе години. 

Отопите на придонесите и даноците се опреде-
луваат во согласност со насоките утврдени со 
општествените планови. 

Член 18 
Височината на придонесите односно даноците 

се утврдува според прописите за определување на 
основиците и отопите што важеле на 1 јануари на 
годината за која се утврдуваат обврските. 

Прописите за утврдување основиците и ото-
пите на придонесите односно даноците, доколку се 
поповолни за обврзниците на придонесите односно 
даноците, можат да имаат повратно дејство. 

Член 19 
Секоја општестзено-пол птичка заедница може 

да донесе прописи за трајни и привремени ослобо-
дувања и олесненија од плаќање на придонесот 
односно данокот што и припаѓа. 

Ослободувањата и олесненијата од плаќање 
придонеси односно даноци предвидени со овој за-
кон или со меѓународна спогодба се задолжителни 
за сите општествено-политички заедници. 

Ослободувањата и олесненијата предвидени со 
републички закон односно со одлука на општината 
врз основа на републички закон важат и за при-
ходите на федерацијата што на неа и припаѓаат на 
територијата ка републиката односно општината. 

Член 20 
Ослободувања и олесненија од плаќање придо-

неси односно даноци можат да се пропишат ако тоа 
го бара поттикнувањето на производноста на трудот, 
на развојот на одделни стопански или други дејно-
сти, остварувањето на мерките на социјалната по-
литика, или ако тоа го налагаат други општи ин-
тереси. 

Член 21 
Личните доходи односно приходите привремено 

ослободени од плаќање придонеси односно даноци 
не влегуваат во основицата врз која се примену-
ваат стопите на придонесите односно даноците. 

Ако е стекнувањето и губењето на некое право 
на граѓаните обусловено со височината на прихо-
дите односно со височината на придонесите односно 
даноците (даночен цензус), во приходите ќе се 
засмета и приходот привремено ослободен од пла-
ќање придонеси односно даноци, а придонесите 
односно даноците се пресметуваат како да не по-
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стојат тие привремени ослободувања, ако тоа со 
посебни прописи не е определено поинаку. 

Член 22 
Надлежниот општински орган е должен писмено 

да го извести обврзникот за основицата, стопата и 
височината на придонесот односно данокот. 

\ 

Член 23 
Придонесите се пресметуваат и се наплатуваат 

при исплатата на приходите (придонеси по одби-
вање), или придонесите односно даноците се разре-
жуваат на годишната основица или во годишен износ 
односно на друг начин, во согласност со овој закон. 

Член 24 
Придонесот по одбивање го пресметува и го 

наплатува исплатителот на приходот, и тоа при 
исплатата на приходот. 

Основицата на придонесот односно данокот кој 
се разрежува на годишната основица или во годишен 
износ ја утврдува и разрезот на придоЕ1есот односно 
данокот го врши надлежниот општински орган за 
сите општествено-политички заедници на кои при-
донесот односно данокот им припаѓа. 

Член 25 
Придонесите по одбивање се пресметуваат по 

стопите што ги утврдува општествено-политичката 
заедница на чија територија се остварува доходот, 
а се уплатуваат во корист на општествено-поли-
тичката заедница на чија територија е живеали-
штето на обврзникот на придонесот. 

Ако обврзникот на придонесот по одбивање 
нема живеалиште на територијата на општествено-
политичката заедница во која постојано живее не-
говото потесно семејство, придонесот по одбивање се 
уплатува во корист на општествено-политичката 
заедница на чија територија постојано живее него-
вото потесно семејство. 

Како потесно семејство на обврзникот се сме-
таат членовите на домаќинството што обврзникот 
според законот е должен да ги издржува. 

Член 26 
Придонесите по одбивање што ги плаќаат 

странските државјани постојано настанете! во Југо-
славија, како и странските државјани што имаат 
привремен престој во Југославија, се пресметуваат 
и се плаќаат по стопите што ги утврдуваат опште-
ствено-политичките заедници на чија територија 
е остварен доходот, а се уплатуваат во корист на 
општествено-политичката заедница на чија терито-
рија обврзникот на придонесот е постојано настанет 
односно на чија територија има привремен престој 
во смисла на. Законот за движењето и престојот 
на странци во Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/65, 17/67 и 3/69). 

Од. личниот доход на странски државјани што 
не се постојано настанети во Југославија ниту имаат 
привремен престој во Југославија, а што тие го 
остваруваат во Југославија^ придонесите по одбива-
ње се пресметуваат и се плаќаат по стопите што ги 
утврдуваат општествено-политичките заедници на 
чија територија е седиштето на исплатителот и се 
уплатуваат во корист на тие општ еств ено - п о л п ти ч -
ки заедници. 

Член 27 
Разрез и наплата на придонесот од личниот 

доход од самостојно вршење на занаетчиски и други 
стопански дејности, на придонесот од личниот доход 
од самостојно вршење на интелектуални услуги и 
на данокот на приход остварен со употреба на до-
полнителна работа од други лица врши надлежниот 
орган на општината на чија територија обврзникот 
има деловно седиште. Ако обврзникот во текот на 
годината го промени деловното седиште, разрезот и 
наплатата на придонесите и данокот ги врши над-
лежниот орган на секоја општина на чија терито-

рија обврзникот чо текот на годината имал деловно 
седиште. 

Разрез и наплата на придонесот од личниот 
доход од земјоделска дејност, на придонесот од 
вкупниот приход на граѓаните, на данокот на приход 
од имот и имотни права и на данокот на приход 
остварен со употреба на дополнителна работа од 
други лица во земјоделството врши надлежниот 
орган на општината на чија територија обврзникот 
има живеалиште, ако со овој закон не е определено 
поинаку. 

Разрез и наплата на данокот на приход од 
згради, на данокот на наследство и подарок и на 
данокот на орудија за производство во земјодел-
ството и на хибридна лоза врши надлежниот орган 
на општината на чија територија се наоѓа имотот. 

Разрез и наплата на данокот на товарни друм-
ски моторни и приклучни возила и комби-возпла 
врши надлежниот орган на општината на чија те-
риторија се наоѓа живеалиштето на обврзникот. 
Ако обврзникот на данокот нема жевеалиште на 
територијата на општината во која постојано живее 
неговото потесно семејство, разрезот и наплатата на 
данокот ги врши надлежниот орган на општината 
на чија територија постојано живее неговото по-
тесно семејство. 

При разрезот на придонесите односно даноците 
во смисла на овој член, се применуваат стопите на 
општествено-политичките заедници што важат на 
територијата на општината во која се врши разрезот 
на придонесите односно даноците. 

За обврзниците што немаат постојано деловно 
седиште разрезот и наплатата на придонесите од-
носно даноците ги врши надлежниот орган на оп-
штината на чија територија обврзникот има живе-
алиште. 

На граѓаните што според природата на дејноста 
истата ја вршат на територијата на повеќе општини, 
како што се особено превозничката, градежно-мон-
тажната и други дејности што ќе ги определи со-
јузниот секретар за финансии, разрез и наплата на 
придонесите и даноците им врши надлежниот орган 
на општината на чија територија обврзникот има 
живеалиште. Ако обврзникот на придонесот односно 
данокот нема живеалиште на територијата на оп-
штината во која постојано живее неговото потесно 
семејство, разрез и наплата на придонесите односно 
даноците врши надлежниот орган на општината на 
чија територија живее неговото потесно семејство. 

Член 28 
Работите за извршување на законот и другите 

прописи во областа на сојузниот придонес и дано-
кот и работите поврзани со нив се работи од интерес 
за целата земја. 

Сојузните органи на управата се одговорни за 
спроведувањето на одредбите од ставот 1 на овој 
член. 

Член 29 
Со републички закон ќе се определи кои об-

врзници на придонесите односно даноците се должни 
да водат деловни книги. Општината може обврската 
за водење деловни книги да ја пропише и за дру-
гите обврзници. 

Обврзниците на придонесите односно даноците 
што се должни да водат деловни книги, се должни 
да ги водат уредно и ажурно. 

Основицата на придонесите односно даноците на 
тие обврзници се утврдува врз основа на деловните 
книги, со тоа што таа основица да не може Да биде 
помала од основицата од чл. 76 и 82 на овој закон. 

Ако деловните книги не се уредно и ажурно во-
дени или ако податоците во книгите не се веродо-
стојни, надлежниот општински орган со решение ќе 
утврди дека деловните книги не можат да служат 
како основ за утврдување на основицата на придо-
несите односно даноците. 

Жалбата на обврзникот на придонесот односно 
данокот против решението донесено во смисла на 
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ставот 4 од овој член не го одлага понатамошното 
водење на постапката за разрез и наплата на при-
донесот односно данокот. 

Со републички закон и со прописи донесени врз 
основа ка тој закон односно со одлука на општината 
ќе се пропише начинот за водење на деловните 
книги како и начинот за утврдување на нивната 
веродостојност. Видовите деловни книги и начинот 
на нивното водење можат да се пропишат различно 
за одделни категории обврзници на придонесите и 
даноците. 

Член 30 
Обврзникот на придонесот односно данокот има 

право на увид во податоците што служеле како 
основ за утврдување на неговите обврски за пла-
ќање на придонесот односно данокот. 

Член 31 
За да ја утврди основицата на придонесот одно-

сно данокот, надлежниот општински орган има пра-
во да ги прегледа деловните книги и деловните 
простории на обврзникот на придонесот односно 
данокот. 

Член 32 
Исплатата и евидентирањето на исплатата на на-

доместоците на граѓаните за продадени стоки и из-
вршени услуги на државни органи, работни и други 
организации, како и на другите примања на гра-
ѓаните од тие органи и организации на који се плаќа 
придонесот односно данокот според овој закон, се 
вршат на начинот и под условите предвидени со 
прописите на Сојузниот извршен совет односно орга-
нот што тој ќе го овласти. 

Член 33 
Граѓаните се должни да ги извршуваат своите 

обврски во поглед на плаќањето на придонесите 
односно даноците уредно, на начинот и во роковите 
што се определени со закон и со други прописи на 
општествено-политички заедници. 

На износите на придонесот односно данокот што 
не се платени во рокот, обврзниците плаќаат ин-
терес. 

Член 34 
Во случај на неизвршување на обврските за 

плаќање на придонесот односно данокот во рокот, 
наплатата се врши по присилен пат. 

Присилната наплата на придонесот односно да-
нокот се врши од оние приходи и имот чие одзе-
мање односно продажба би предизвикало најмала 
штета за обврзникот. 

Со присилната наплата на придонесот и данокот 
не може да се доведе во прашање нужното издржу-
вање на обврзникот, на членовите на неговото дома-
ќинство, како и на другите лица што според зако-
нот е должен да ги издржува, ниту вршењето на 
неговата дејност од која ги остварува приходите. 

По исклучок од одредбата на ставот 3 од овој 
член, на обврзниците што втасаните износи на при-
донесите односно даноците не ќе ги платат во рок 
од 6 месеци од денот на втасаноста за плаќање, 
присилна наплата на тие износи може да им 
се изврши и од имотот што им служи за вршење на 
дејноста, под услов во тој рок да се преземани без 
успех мерки за присилна наплата од другиот имот 
и приход на обврзникот. 

Член 35 
Утврдувањето на обврските на плаќање како и 

редовната и присилната наплата на придонесите 
односно даноците мораат да се вршат на начин кој 
во најголема мера ја штити личноста и достоин-
ството на граѓанинот, како и на начинот со кој му се 
дава можност на обврзникот да ги заштити своите 
врз закон засновани права и интереси. 

Член 36 
Во поглед на обврските за плаќање на придоне-

сите односно даноците, со граѓаните се изедначени 

приватните правни лица, ако со овој закон не е 
определено поинаку. 

Член 37 
Странските државјани^ странските приватни 

правни лица и странските организации што во Ј у -
гославија остваруваат доход односно приход, што 
имаат или ќе стекнат имот, доколку со овој закон 
или со меѓународна спогодба не е определено по-
инаку, плаќаат придонес односно данок според од-
редбите на овој закон. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, странските 
државјани, странски приватни правни лица и стран-
ските организаци (во понатамошниот текст: стран-
ските лица) што во Југославија ќе остварат приход 
со изведување инвестициони работи врз основа на 
меѓународен конкурс, плаќаат данок на добивка по 
стопа од 35°/о. 

Добивката на која се плаќа данок според ставот 
2 на овој член ја сочинува вкупниот приход што 
странските лица ќе го остварат со изведување на 
инвестициони работи во Југославија, намален за 
трошоците на работењето и за личните доходи на 
работниците запослени на односните работи. 

Данокот на добивка од ставот 2 на овој член е 
приход на федерацијата. 

Покрај данокот од ставот 2 на овој член, стран-
ските лица ги плаќаат и оние посебни придонеси што 
ги плаќаат југословенските стопански организации, 
а што ќе ги определи Сојузниот извршен совет. 

Поблиски прописи за утврдувањето на вкупниот 
приход и на добивката и за контролата на пресме-
тувањето и плаќањето на данокот на добивка од 
ставот 2 и на посебните придонеси од ставот 5 на 
овој член донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 38 
Добивката на странските лица од членот 37 став 

3 на овој закон се утврдува за секоја календарска 
година посебно врз основа на завршната сметка што 
странското лице е должно да ја состави според од-
редбите на Законот за Службата на општественото 
книговодство („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/67, 
54/67, 15/68, 50/68 и 55/69), и прописите донесени врз 
основа на тој закон. 

Во текот на годината, до донесување на заврш-
ната сметка, странското лице е должно по истекот 
на секое тримесечје да уплатува аконтација од да-
нокот на добивка врз основа на периодичната пре-
сметка за резултатите на работењето што ја соста-
вува според прописите за составувањето на перио-
дичните пресметки на стопанските организации. 

Странското лице е должно да го води книговод-
ството за целокупното свое работерве во Југославија 
според одредбите на Законот за книговодството на 
стопанските организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 48/68). 

И. ВИДОВИ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ 

Член 39 
Видови придонеси што се плаќаат од личниот 

доход се: 
1) придонес од личниот доход од работен однос; 
2) придонес од личниот доход од земјоделска 

дејност; 
3) придонес од личниот доход од самостојно 

вршење на занаетчиски и други стопански дејности; 
4) придонес од личниот доход од самостојно вр-

шење интелектуални услуги; 
5) придонес од личниот доход од авторски пра-

ва, патенти и технички унапредувања; 
6) придонес од вкупниот приход на граѓаните. 

Член 40 
Видови даноци што се плаќаат на приходите од 

имот и на имотот се: 
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1) данок на приход од згради; 
2) данок на приход од имот и имотни права; 
3) данок на наследство и подарок; 
4) данок на орудија за производство во земјо-

делството и на хибридна лоза; 
5) данок на товарни друмски моторни и при-

клучни возила и комби-возила; 
6) данок на приход остварен со употреба на 

дополнителна работа на други лица. 

Член 41 
Според постапката утврдена со закон може да 

се воведува местен самопридонес, како вид на са-
мооданочување на граѓаните. 

Член 42 
Секој вид придонес и данок посебно се разре-

жува односно пресметува. 

Член 43 
Покрај придонесите, даноците и месниот само-

придонес определени со овој закон, само со соју-
зен закон мажат да се установуваат други придо-
неси односно даноци на граѓаните. 

III. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД 
РАБОТЕН ОДНОС 

Член 44 
Личен доход од кој се плаќа придонес од лич-

ниот доход од работен однос (во понатамошниот 
текст: придонес од работен однос), ако со овој за-
кон не е определено поинаку, се сите парични при-
мања остварени по основот на работен однос во 
смисла на Основниот закон за работните односи, ос-
вен паричните примања што претставуваат надо-
месток на фактички трошоци. 

Како личен доход се смета и доходот на чле-
новите на претставничките тела за нивната работа 
во претставничките органи или во општествените и 
други организации, како и доходот што членовите 
на задругите го примаат за работата во задругата. 

Поблиски прописи за тоа кои парични примања 
претставуваат надоместок на фактичните трошоци 
во смисла на ставот 1 од овој член, ќе донесе Со-
јузниот извршен совет. 

Член 45 
Основица на придонесот од работен однос е 

секое одделно примање што се смета како личен 
доход од работен однос. 

Придонесот од работен однос се пресметува и 
се плаќа при секоја исплата на личен доход (при-
донес по одбивање). 

Поблиски прописи за начинот на пресметувањето 
и плаќањето на придонесот од работен однос доне-
сува сојузниот секретар за финансии. 

Член 46 
Отопите на придонесот од работен однос се про-

порционални. 
Републиката може да пропише републичките и 

општинските придонеси од личниот доход од рабо-
тен однос да се плаќаат по посебни стопи на след-
ните примања од работен однос: 

1) на примањата од работен однос на уживатели 
на пензија што врз основа на таква работа немаат 
својство на осигуреник; 

2) на примањата за работа подолга од полното 
работно време, освен на примањата за таква работа 
извршена во смисла на членот 45 од Основниот за-
кон за работните односи (пречистен текст). 

Републиката може да пропише најниска и најви-
сока граница на стопата на општинскиот придонес 
од ставот 2 на овој член. 

Член 47 
Со републички закон или врз основа на тој 

закон може да се предвиди плаќање на придонесот 
од работен однос според паушална основица или во 
паушален износ кога е тоа неопходно за да се по-
едностави пресметувањето во врска со работниот од-
нос во месните заедници и станбените згради, кај 
приватните работодавци, како и во други слични 
случаи. 

Член 48 
Придонес од работен однос не се плаќа: 
1) од пензиите и инвалидските принадлежности 

по кој и да е основ, како и од другите надоместоци 
и примања по основот на социјално осигурување; 

2) од детските додатоци; 
3) од надоместоците за време на привремена 

незапосленост; 
4) од наградите на учениците на стручните 

училишта со практична обука, на учениците во сто-
панството и на студентите за време на нивната прак-
тична работа во работни организации, како и од 
наградите за работа на лицата за време на рехаби-
литација; 

5) од стипендиите на лицата што не се наоѓаат 
во работен однос; 

6) од износите на странска валута која му се 
исплатува на укрцаниот персонал во речниот и по-
морскиот сообраќај за време на престојување на 
пловниот објект надвор од границите на Југославија 
односно надвор од крајбрежното море на Југославија, 
како и на линискиот персонал на речниот сообраќај 
стациониран во странство; 

7) од примањата на работниците на име помош 
поради уништување или оштетување на имот од 
елементарни непогоди или други вонредни настани; 

8) од примањата на име помош на семејството 
на умрен работник; 

9) од примањата на студентите и учениците на 
редовно школување — за работа во студентски и 
ученички организации и од примената за повремена 
работа на членовите на младински организации во 
младински задруги и сервиси; 

10) од наградите што осудените лица ги примаат 
за работа во казнено-поправните установи; 

11) од примањата на малолетните лица за ра-
бота во воспитно-поправните установи; 

12) од личните доходи на работниците кои прв-
пат се запослуваат по завршена школа од втор 
степен, виша или висока школа односно факултет 
и се примаат во својство на приправник согласно со 
општиот акт на работната организација за време на 
траењето на приправничкиот стаж а најдолго една 
година; 

13) од личните доходи на адвокатските приправ-
ници кои првпат се запослуваат по завршена школа, 
за време на траењето на приправничкиот стаж а 
најдолго една година. 

Височината на странската валута од точката 6 
на ставот 1 на овој член ја пропишува сојузниот 
секретар за финансии. 

Член 49 
Југословенски државјанин запослен ка ј југо-

словенски претставништва или организации во 
странство, плаќа придонес од работен однос од из-
носот на личниот доход што би го остварил ако 
би бил на работа во Југославија, ако на тој доход 
не се плаќа придонес или данок во земјата во која 
е запослен. 

Југословенски државјанин упатен во странство 
заради вршење работи во врска со извршување на 
меѓународни, деловни или други договори или зара-
ди стручно усовршување, кој останал во работен од-
нос во Југославија плаќа придонес од работен однос 
на начинот и под условите од ставот 1 на овој член. 
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Член 50 
Придонес од работен однос плаќа југословенски 

државјанин кој на територијата на Југославија е 
запослен ка ј дипломатски односно конзуларни прет-
ставништва или кај странски или меѓународни ор-
ганизации, или кој е запослен ка ј претставник или 
службеник на тие претставништва или организации. 

Член 51 

Придонес од личниот доход од работен однос 
што ке го остварат за работа во странски дипло-
матски мисин и конзулати и во меѓународни орга-
низации односио кај претставници и службеници 
на тие мисии, конзулати или организации во Југо-
славија. не плаќаат: 

1) шефовите на странски дипломатски мисии 
акредитирани во Југославија и дипломатскиот пер-
сонал ка странски дипломатски мисии во Југо-
славија како и членовите на нивните семејства што 
сочинуваат составен дел на нивното домаќинство, 
под услов тие членови на домаќинството да не се 
југословенски државјани; 

2) шефовите на странски конзулати во Југосла-
вија и конзуларните функционери овластени да вр-
шат конзуларни функции и членовите на нивните 
семејства што сочинуваат составен дел на нивните 
домаќинства, под услов тие членови на домаќин-
ството да не се југословенски државјани; 

3) административниот и техничкиот персонал 
на странските дипломатски мисии во Југославија и 
конзуларните службеници што вршат администра-
тивни и технички работи во странски конзулати во 
Југославија PI членовите на нивните семејства што 
сочинуваат составен дел на нивните домаќинства 
под услов тие членови па домаќинството да не се 
југословенски државјани или да немаат постојано 
живеалиште во Југославија; 

4) функционерите на Организацијата на обеди-
нетите нации и на нејзините специјализирани аген-
ции, експертите на техничка помош на Организа-
цијата на обединетите нации и на нејзините специ-
јализирани агенции; 

5) послушниот персонал на странски дипломат-
ски мисии и конзулати и меѓународни организации, 
приватната послуга запослена ка ј шефови и дипло-
матски персонал на странски дипломатски мисии и 
меѓународни организации во Југославија, под услов 
да не се југословенски државјани или да немаат 
постојано живеалиште во Југославија. 

Придонес од работен однос не плаќаат почесните 
конзуларни функционери на странски конзулати во 
Југославија — од линиите доходи и од надоместо-
ците што ги примаат од државата па именувањето 
за вршење на конзуларните функции. 

Член 52 
Југословенски државјанин, како и странски 

државјанин кој ќе оствари личен доход непосредно 
од странство за работа извршена во Југославија, 
од така остварениот личен доход плаќа придонес 
од работен однос. 

Член 53 
Лицата запослени кај дипломатски односно кон-

зуларни претставништва на странски држави или 
ка ј меѓународни организации, или кои се запослени 
ка ј претставници или службеници на тие претстав-
ништва и организации што на територијата на Ју -
гославија уживаат дипломатски имунитет, доколку 
се обврзници на придонесот според овој закон, се 
должни самите да го пресметаат и уплатат придо-
несот од работен однос според одредбите од овој 
за сон. во рок од седум дена од денот на приемот на 
личниот доход. 

Член 54 
Странските организации што не уживаат дипло-

матски имунитет во Југославија како и службени-
ците на тие организации ка ј кои се запослени југо-
словенски или странски државјани, а имаат се-
диште односно живеалиште во Југославија, се дол-
жни при исплатата на личните доходи да го пре-
сметаат и уплатат придонесот од работен однос спо-
ред одредбите од овој закон, во рок од седум дена 
од денот на исплатата на личниот доход. 

Член 55 
Придонесот од работен однос пресметан и за-

прен од личните доходи на југословенски држав-
јани запослени ка ј југословенски претставништва и 
организации во странство се плаќа во корист на 
општествено-политичката заедница на чија тери-
торија се наоѓало живеалиштето на обврзникот 
пред заминувањето на служба во странство. 

IV. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

Член 56 
Обврзник на придонесот од личниот доход од 

земјоделска дејност е сопственикот или плодоужи-
вателот на земјиште, кој како сопственик или пло-
доуживател на земјиште се води во катастарските 
книги според состојбата на 1 декември на годината 
што и претходи на годината за која се Ерши раз-
резот па придонесот. 

Промените во поглед на обврзниците на при-
донесот од личниот доход од земјоделска дејност 
извршени во текот на годината, важат од 1 јануари 
наредната година, ако се на пропишан начин при-
јавени пред тој рок. 

Член 57 
Ако користи земјиште граѓанин кој не е за-

пишан во катастарот како негов сопственик или 
плодоуживател ниту тој е закупувач на земји-
штето, обврзник на придонесот од личниот доход од 
земјоделска дејност е корисникот на земјиштето, 

Член 58 
Ако повеќе сопственици или плодоуживатели 

на земјиште сочинуваат едно домаќинство, обврзник 
на придонесот, по правило, е старешината па дома-
ќинството. 

Член 59 
Основица на придонесот од личниот доход од 

земјоделска дејност е катастарскиот приход. 
Утврдувањето на катастарскиот приход се регу-

лира со посебен сојузен закон. 
Со републички закон може да се определи при-

донесот од личниот доход од земјоделска дејност 
на приходите од шуми да се пресметува и според 
друга основица, а не според катастарскиот приход. 

Член 60 
Придонесот од личниот доход од земјоделска 

дејност (во понатамошниот текст: придонесот од 
земјоделство) се разрежува и се наплатува во оп-
штината на чија територија се наоѓа живеалиштето 
на обврзникот на придонесот. 

Ако обврзникот нема земјиште во општината на 
живеалиштето, придонесот од земјоделство го раз-
режува и го наплатува надлежниот орган на општи-
ната на чија територија се наоѓа земјиштето. 

Член 61 
Придонесот од земјоделство се плаќа на при-

ходот од земјиште кое може да се искористува за 
земјоделско производство, без оглед дали тоа така 
се искористува или не. 
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Член 62 
Придонес од земјоделство не се плаќа на ка-

тастарскиот приход: 
1) од земјишта чие искористување за земјодел-

ско производство врз основа на закон е забрането 
од страна на надлежниот срган; 

2) од земјишта на странски држави кра ј згра-
дите на дипломатски и конзуларни претставништва 
под услов на реципроцитет, како и од земјишта на 
меѓународни организации. 

Член 63 
На приходот од земјиште дадено во закуп на 

работна организација за време подолго од три годи-
ни, заради искористување за земјоделско произ-
водство, закуподавацот плаќа придонес од зем-
јоделство на катастарскиот приход или на прихо-
дот од закупнина, спрема тоа што од тоа е за него 
поповолно. 

На приходот од земјиште дадено во закуп на 
граѓанин, на приходот од земјиште дадено во закуп 
на работна организација за време до три години 
заради искористување за земјоделско производство, 
како и на приходот од земјиште дадено во закуп на 
работна организација за неземјоделски цели, закупо-
давецот плаќа придонес од земјоделство на ката-
старскиот приход или на приходот од закупнина, 
спрема тоа кој приход е поголем. 

Член 64 
Со републички закон ќе се пропишат посебни 

олесненија во вид на намалување на разрежаниот 
придонес од земјоделство за земјишта дадени во 
закуп на подолго време на работни организации за 
земјоделско производство, и тоа зависно од вре-
мето на траењето и од другите услови на закупот. 

Член 65 
Не се плаќа придонес од земјоделство за зем-

јиште дадено во закуп на работна организација за 
земјоделско производство, ако закупнината се со-
стои во доживотно примање на сопственикот, под 
услов таквото земјиште по неговата смрт да пре-
минува во општествена сопственост. 

Член бб 
Со републички закон можат да се ослободат од 

плаќање на придонесот од земјоделство обврзни-
ците на придонесот чиј вкупен катастарски приход 
не го надминува определениот износ, и тоа било 
во еднаков износ на катастарскиот приход за це-
лата република било во различни износи на ката-
старскиот приход по одделни потесни подрачја на 
републиката. 

Со републички закон можат да се определат и 
најголемите износи на вкупниот катастарски приход 
на обврзниците на придонесот од земјоделство до кои 
општините можат да пропишат ослободувања од 
плаќање на придонесот. 

Ослободувањето од придонесот од ставот 1 на 
овој член не влијае врз стекнувањето на материјал-
ните права обусловени со височината на доходот 
односно придонесот, доколку со посебен сојузен за-
кон не е определено поинаку. 

Член 67 
Ако е дојдено до промена во сопственоста на 

земјиште врз основа на решение од државен орган, 
по барање на обврзникот или државниот орган, ќе 
се отпише придонесот од земјоделство кој отпаѓа 
на тоа земјиште, и тоа за сите години во кои об-
врзникот поради тие промени не остварувал приход 
од тоа земјиште и ако не е завршена постапката 
за спроведување на тие промени. 

Отпишување на^ придонесот во смисла на ста-
вот 1 од овој член ќе ,се врши и кога сопственикот 
ќе и го подари зимјиштето на општественсо-политич-

, ката заедница на работна или друга организација. 

Едностраната изјава на волјата на сопственикот 
на земјиштето дадена во законска форма се смета 
како извршен подарок во смисла на ставот 2 од 
овој член. 

Член 68 
Со републички закон можат да се определат и 

различни стопи на републичкиот придонес од зе-
мјоделство за одделни реони односно за групи опш-
тини во републиката. 

Со републички закон можат да се овластат оп-
штините Да пропишат различни стопи на општин-
скиот придонес по групи катастарски општини или 
по одделни катастарски општини. 

V. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД САМО-
СТОЈНО ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ И ДРУГИ 

СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ 

Член 69 
Обврзник на придонесот од личниот доход од 

самостојно вршење на занаетчиски и други стопан-
ски дејности е граѓанин кој со лична работа само-
стојно произведува стоки или врши услуги заради 
стекнување доход, во вид на постојано занимање 
или во вид на повремено производство на стоки или 
повремено вршење на услуги, ако на приходот од 
тие дејности не плаќа други видови придонеси од-
носно даноци. 

Член 70 
Ако повеќе лица остваруваат личен доход со 

заедничко вршење на занаетчиска дејност, секое од 
нив е обврзник на придонесот од занаетчиски деј-
ности според своето учество во остварениот вкупен 
доход. 

Учеството во остварениот вкупен доход се утвр-
дува врз основа на договорот склучен помеѓу лица-
та од ставот 1 на овој член, а ако тие лица не 
склучиле договор учеството во остварениот вкупен 
доход се утврдува во еднакви делови. 

Член 71 
Придонесот од личниот доход од самостојно 

вршење на занаетчиски и други стопански дејности 
(во понатамошниот текст: придонесот од занает-
чиски дејности) се разрежува: според годишна пау-
шална основица, во годишен паушален износ, во 
процент од секој поединечно остварен бруто-при-
ход (придонес по одбивање) и според фактичкиот 
личен доход. 

Ако со републички закон не е определено пои-
наку, со одлука на општината се пропишува за кои 
занаетчиски и други стопански дејности и за кои 
обврзници што вршат такви дејности се утврдува 
придонесот од занаетчиски дејности на еден од на-
чините од ставот 1 на овој член. 

Основицата или годишниот износ на придонесот 
од занаетчиски дејности за одделни обврзници мо-
ж е врз основа на одлука на општината да се утвр-
ди и со спогодба помеѓу општината и обврзникот 
за една или повеќе години, ако со републички за-
кон не е определено поинаку. 

При спогодбено утврдување на годишниот из-
нос на придонесот од ставот 3 на овој член посебно 
се утврдува износот на придонесот на секоја опште-
ствено-политичка заедница што го вовела. 

Годишните износи на придонесот од ставот 3 
на овој член зе секоја општествено-политичка заед-
ница се утврдуваат сразмерно со учеството на сто-
пата на придонесот на таа општествено-политич-
ка заедница во збирот на стопите на придонесот 
од сите општествено-политички заедници. 

Член 72 
Годишната паушална основица се утврдува за 

една година однапред до најголемиот годишен из-
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нос на личниот доход од работен однос на работни-
ците на определена стопанска организација што 
врши иста дејност на територијата од општината на 
која се наоѓа деловното седиште на обврзникот или 
на територија од соседна општина. 

Ако на територија на општините од ставот 1 
на овој член не постои стопанска организација што 
врши таква дејност, годишната паушална основица 
се утврдува до височината на најголемиот годишен 
личен доход од работен однос на работниците на 
стопанската организација што врши слична или 
друга дејност. 

Со одлука на општината се определуваат ос-
новите и мерилата за утврдување на годишната 
паушална основица од ставот 1 на овој член за 
одделни групи обврзници или за одделни обврз-
ници, како и условите под кои годишната паушал-
на основица може да се утврди во износ помал 
од најголемиот годишен износ на личниот доход од 
работен однос ка работниците од определена стопан-
ска организација што врши иста или слична дејност. 

По барање на обврзникот на придонесот од зана-
етчиски дејности што тој придонес го плаќа според 
годишна паушална основица, надлежниот општин-
ски орган ќе донесе решение наместо според 
годишна паушална основица придонесот да се опре-
делува според фактичкиот доход. 

Член 73 
Придонес од занаетчиски дејности во процент 

од секој поединечно остварен бруто-приход (во по-
натамошниот текст: придонес по одбивање) плаќаат 
граѓаните што им вршат повремени услуги на др-
жавни органи и работни и други организации, или 
ка ј тие органи и организации вршат работа по до-
говор за дело во смисла на прописите за работните 
односи, или од нив остваруваат приходи од споредни 
дејности во земјоделството што не се опфатени со 
катастарскиот приход, ако такви приходи не произ-
легуваат од работен однос или од вршење зана-
етчиски и други дејности на кои се плаќа придо-
нес на некој друг начин од членот 71 на овој закон. 

Придонесот по одбивање се плаќа при секоја ис-
плата. 

Стопите на придонесот од ставот 1 на овој член 
можат да бидат различни според одделни извори 
на приходи. 

Републиката може да пропише најниска и на ј -
висока граница на стопата на општинскиот придонес 
од ставот 3 на овој член. 

Член 74 
Придонес по одбивање плаќаат и странски пре-

возници на патници и стоки кога патници и стоки 
превезуваат од Југославија а немаат свои претстав-
ништва во Југославија, ако југословенските превоз-
ници на патници и стоки плаќаат соодветен данок 
во односната странска држава. 

Стопите на овој придонес ги пропишува Сојуз-
ната скупштина. 

Член 75 
Основицата на придонесот од занаетчиски деј-

ности според фактичкиот личен доход ја сочинува 
вкупниот приход од таа дејност остварен во текот 
на годината за која се врши разрезот на придонесот, 
намален за трошоците што биле нужни за оствару-
вање на тој приход. 

Како вкупен приход се подразбира вкупниот 
едногодишен износ на наплатените надоместоци за 
продадените стоки и извршените услуги. 

Како трошоци нужни за остварување на вкуп-
ниот приход, што се одбиваат од вкупниот приход, 
се подразбираат трошоците на производството и 
на вршењето на услугите, трошоците на режијата и 
другите трошоци нужни за остварување на вкупниот 
приход определени со републички закон. 

Член 76 
Основицата на придонесот од занаетчиски деј-

ности која се утврдува според фактичниот личен 
доход на обврзникот не може да изнесува помалку 
од едногодишниот просечен личен доход на работни-
ците со соодветна стручна спрема од истата дејност 
што ја вршат стопанските организации на терито-
ријата од општината во која се наоѓа деловното седи-
ште на обврзникот или од соседна општина, остварен 
за редовно работно време. Ако на територијата на 
тие општини не постојат стопански организации што 
вршат такви дејности, годишната основица не може 
да биде помала од просечниот личен доход од рабо-
тен однос на работниците на стопанските организа-
ции од териториите на тие општини што вршат 
слична или друга дејност. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, со одлука на општината можат да се определат 
условите под кои основицата на придонесот за од-
делни групи обврзници или за одделни обврзници 
може да се утврди во износ помал од едногодишниот 
просечен личен доход на работниците од тој став. 

Член 77 
Со републички закон може да се определи при-

донесот од занаетчиски дејности да се плаќа и од 
приходите остварени со вршење споредни дејности во 
земјоделството што не се опфатени со катастарскиот 
приход, како и на приходите остварени со иско-
ристување на земјиште за неземјоделски цели. 

Со републички закон може да се определи при-
донес од занаетчиски дејности да плаќаат и заку-
пувачите на земјиште на кои земјоделската дејност 
не им е основно занимање, ако на тоа земјиште се 
занимаваат со производство за пазар или од него 
стекнуваат други приходи. 

Член 78 
Со републички закон — за придонесот што го 

воведува републиката, односно со одлука на општи-
ната — за придонесот што го воведува општината, 
можат да се определат различни стопи на придо-
несот од занаетчиски дејности, по групи дејности или 
по одделни дејности, како и по одделни струки од 
иста дејност, односно зависно од тоа дали основицата 
на придонесот се утврдува во паушален износ или 
според фактичкиот доход. 

VI. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД САМО-
СТОЈНО ВРШЕЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ 

Член 79 
Обврзник на придонесот од личниот доход од 

самостојно вршење интелектуални услуги е граѓа-
нин кој остварува приход со самостојно вршење ин-
телектуални или други нестопански услуги, ако на 
овој приход не се плаќа придонес од личниот доход 
од авторски права, патенти и технички унапреду-
вања. 

Член 80 
Ако повеќе лица остваруваат личен доход со 

заедничко вршење интелектуални или други ^ с т о -
пански услуги, секое од нив е обврзник на придо-
несот од личниот доход од самостојно вршење инте-
лектуални услуги сразмерно на своето учество во 
остварениот вкупен доход. 

Учеството во остварениот вкупен доход се утвр-
дува врз основа на договорот склучен помеѓу лицата 
од ставот 1 на овој член, а ако тие лица не склу-
чиле договор, учеството во остварениот вкупен до-
ход се утврдува во еднакви делови. 

Член 81 
Основицата на придонесот од личниот доход од 

самостојно вршење интелектуални услуги ја сочи-
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нува вкупниот приход од овие услуги остварен во 
текот на годината за која се врши разрезот на при-
донесот, намален за трошоците што биле нужни за 
остварување на тој приход. 

Како вкупен приход се подразбира вкупниот 
едногодишен износ на наплатените надоместоци за 
извршените интелектуални или други нестопански 
услуги. 

Трошоците нужни за остварување на вкупниот 
приход, што се одбиваат од вкупниот приход, се 
издатоци нужни за извршување на интелектуал-
ните или други нестопански услуги, како и други 
издатоци нужни за остварување на вкупниот при-
ход определен со републички закон. 

Член 82 
Основицата на придонесот од личниот доход од 

самостојно вршење интелектуални услуги не може 
да изнесува помалку од едногодишниот просечен ли-
чен доход на работниците со соодветна стручна спре-
ма во работен однос ка ј државни органи односно 
работна организација на територијата на општина-
та во која се наоѓа деловното дедиште на обврзникот 
или на соседна општина, остварен за редовно работно 
време. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, со одлука на општината можат да се определат 
условите под кои основицата на придонесот за об-
врзниците од одделни дејности може да се утврди 
во износ помал од едногодишниот просечен личен 
доход на работниците од тој став. 

Член 83 
Отопите на придонесот од личниот доход од са-

мостојно вршење интелектуални услуги за обврз-
ниците што придонесот го плаќаат според годишната 
основица (чл. 81 и 82), можат да бидат различни 
според одделни извори на приходи. 

Републиката може да пропише најниска и на ј -
висока граница на стопата на општинскиот придонес 
од ставот 1 на овој член. 

Член 84 
Придонес од личниот доход од самостојно вр-

шење интелектуални услуги во процент од секој 
поединечно остварен бруто-приход (придонес по од-
бивање) плаќаат граѓаните што вршат повремени 
услуги на државни органи и работни и други орга-
низации, ако тие приходи не произлегуваат од ра-
ботен однос, од авторски права ниту од вршење 
интелектуални услуги на обврзници што плаќаат 
придонес според годишната основица или во годи-
шен паушален износ. 

Отопите на придонесот од ставот 1 на овој член 
можат да бидат различни по одделни извори на 
приходи. 

Републиката може да пропише најниска и на ј -
висока граница на стопата на општинскиот придонес 
од ставот 2 на овој член. 

Придонес од ставот 1 на овој член плаќа на 
примањата за својата работа во домашна стопан-
ска организација и странски стручњак што таа 
работа ја врши според договор за дело склучен во 
согласност со договорот за вложување средства на 
странски лица во домашна стопанска организација 
според одредбите на Законот за средствата на сто-
панските организации. 

Член 85 
Придонесот од личниот доход од самостојно вр-

шење интелектуални услуги може да се определи и 
во паушален износ за обврзниците што самостално 
вршат интелектуални услуги во помал обем, повре-
мено или без постојано деловно место или за кои 
личниот доход не може да се утврди со оглед на 
посебните услови и околности под кои се вршат овие 
услуги. 

Член 86 
Основицата на придонесот од личниот доход 

од самостојно вршење интелектуални услуги или 
годишниот износ на придонесот можат да бидат 
утврдени со писмена спогодба помеѓу општината и 
обврзникот на придонесот на начинот, под условите 
и според мерилата што ќе ги утврди општината. 

При спогодбеното утврдување на годишниот из-
нос на придонесот од ставот 1 на овој член посебно 
се утврдува износот на придонесот на секоја опште-
ствено-политичка заедница што го вовела. 

Годишните износи на придонесот од ставот 2 
на овој член се утврдуваат сразмерно на учеството 
на стопата на придонесот на секоја општествено-
политичка заедница во збирот на стопите на сите 
општествено-политички заедници. 

VII. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД АВТОР-
СКИ ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ УНА-

ПРЕДУВАЊА 

Член 87 
Обврзник на придонесот од личниот доход од 

авторски права, патенти и технички унапредувања 
е граѓанин кој остварува личен доход од авторски 
права, права на патенти или технички унапредува-
ња, кои се заштитени со посебни сојузни закони. 

Придонесот од личниот доход од авторски права, 
права на патенти и технички унапредувања (во по-
натамошниот текст: придонесот од авторски права) 
се плаќа и на наградите за постигнат успех во нау-
ката и уметноста, доколку со овој закон не е опре-
делено поинаку. 

Како личен доход од авторски права според овој 
закон се смета и доходот од изведување на музички, 
книжевни и уметнички творби. 

Член 88 
Основицата на придонесот од авторски права ја 

сочинува личниот доход остварен по основот на 
авторски права, права на патенти или технички 
унапредувања (во понатамошниот текст: личниот 
доход од авторски права), намален за трошоците 
што биле нужни за остварување на тој доход. 

Член 89 
Од личниот доход од авторски права што обврз-

никот ќе го оствари од државен орган, од работна 
или од друга организација се плаќа придонес од ав-
торски права при секоја исплата на личен доход 
(придонес по одбивање). 

Од личниот доход од авторски права што обврз-
никот ќе го оствари од граѓани се плаќа придонес 
од авторски права на секој поединечно остварен до-
ход. Овој придонес се плаќа, во рок од 15 дена од 
денот на остварувањето на доходот, ка ј надлежни-
от орган на општината на чија територија обврзни-
кот има живеалиште. 

Член 90 
Отопите на придонесот од авторски права мо-

жат да бидат различни, според одделни видови ав-
торски права, како и според тоа дали приходот од 
авторски права го остварува самиот автор или лице 
врз кое е пренесено авторското право. 

Републиката може да пропише најниска и нај -
висока граница на стопата на општинскиот придонес 
од ставот 1 на овој член. 

Член 91 
Придонес од авторски права не плаќаат авто-

рите: 
1) од награди што се даваат врз основа на закон 

и одлуки на општествено-политичките заедници, 
одлуки на општествено-политичките организации и 
на научните установи со кои се установуваат на-
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гради за успеси во науката, литературата и умет-
носта, како особено општествено признание; 

2) од награди за животно дело што им се даваат 
како сеопштествено признание на истакнати науч-
ници, писатели и уметници; 

3) од награди што на научниците и уметниците 
им се даваат од Организацијата на обединетите на-
ции или нејзини организации, од меѓународни ор-
ганизации и од странски национални организации со 
меѓународен углед, како меѓународно признание за 
работата врз науката, литературата и во уметноста; 

4) од личен доход од јубиларни изданија на це-
локупни литерарни, научни и уметнички творби, од 
јубиларни претстави и концерти, ако јубилејот се 
однесува на 25 или повеќе години работа на авторот 
односно на уметничкиот изведувач; 

5) од личен доход остварен со приредување ре-
троспективни изложби на уметнички творби. 

. Член 92 
Од личниот доход од авторски права што ќе го 

оствари граѓанин со продажба на производи на при-
менетите уметности или од умножување или издава-
ње на други авторски творби, сз плаќа придонес од 
авторски права само на доходот од продажбата на 
оној број примероци кои според обичаите се сме-
таат како оригинални, а од личниот доход остварен 
со продажба на производи односно примероци над 
тој број, се плаќа придонес од занаетчиски дејности. 

Член 93 
Од личниот доход од авторски права што ќе го 

остварат во Југославија странски државјани и 
странски приватни правни лица кои немаат живе-
алиште во Југославија, како и југословенски држав-
јани што имаат живеалиште во странство, придоне-
сот од авторски права и се плаќа на онаа опште-
ствено-полптичка заедница на чија територија е се-
диштето на исплатителот на доходот. 

Ако лицата од ставот 1 на овој член оствару-
ваат во Југославија доход по основот на авторски 
мали права, придонесот од авторски права и се пла-
ќа на општествено-политичката заедница на чија 
територија е седиштето на организацијата за зашти-
та на авторските мала права. 

VIII. ПРИДОНЕС ОД ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 
ГРАЃАНИТЕ 

Член 94 
Обврзник на придонесот од вкупниот приход на 

граѓаните е лице што има живеалиште во Југосла-
вија, а кое во текот на една календарска година ќе 
оствари вкупен^ чист приход од сите извори над 
определениот износ. 

Обврзник на придонесот во смисла на ставот 1 
од овој член е и југословенски граѓанин кој ќе ос-
твари личен доход ка ј југословенско претставниш-
тво или организација во странство, ако од тој личен 
доход не се плаќа придонес односно данок во стран-
ство. 

Обврзник на придонесот од вкупниот приход 
на граѓаните е и странски стручњак од членот 84 
на овој закон кој со работа во Југославија ќе ос-
твари од сите извори во текот на една календарска 
година вкупен чист приход над определениот износ. 

Член 95 
Како вкупен чист приход се смета вкупниот из-

нос на сите лични доходи и приходи што обврзни-
кот на придонесот од вкупниот приход на граѓаните 
ќе го оствари во една" календарска година во Југо-
славија од сите извори, како и доходот остварен 
во смисла на членот 94 став 2 од овој закон нама-
лен за придонесите и даноците што се плаќаат спо-
ред овој закон и за другите придонеси и даноци што 
се плаќаат од личните доходи и приходи според по-
себни сојузни прописи. 

К а ј обврзниците на кои придонесот им се утвр-
дува според катастарскиот приход, според годиш-
ната паушална основица или годишен паушален из-
нос, како и ка ј обврзниците на кои придонесот им 
се определува според спогодбено утврдената осно-
вица или во спогодбено утврдениот годишен износ, 
како вкупен чист приход се смета приходот што 
обврзникот фактично го постигнал, по одбивање на 
сите придонеси односно даноци, без оглед на кој 
начин му е утврден придонесот односно данокот. 

На обврзниците што придонесот од личниот до-
ход го плаќаат во процент од секој поединечно ос-
тварен бруто-приход, при утврдувањето на чистиот 
приход ќе им се признаат трошоците што биле 
нужни за остварување на тој приход, под условите 
и на начинот што ќе ги пропише републиката. 

На обврзникот на придонесот од членот 94 став 
3 на овој закон вкупниот чист приход ќе му се на-
мали за 30°/о на име издатоци за социјално осигуру-
вање и други издатоци во врска со неговиот престој 
во Југославија. 

Во вкупниот чист приход од ставот 1 на овој 
член влегуваат и примањата по основот на пензии. 

Во се друго вкупниот чист приход се утврдува 
на начинот и по постапката определени со репуб-
личкиот закон. 

Член 96 
Придонесот од вкупниот приход на граѓаните го 

воведуваат републиките. Републиките молчат ора 
право да го пренесат врз други општествено-поли-
тички заедници. 

Член 97 
Основицата на придонесот од вкупниот приход 

на граѓаните ја сочинува вкупниот чист приход на 
обврзникот остварен во годината за која се врши 
р а з ^ з о т на придонесот, намален за износот што го 
пропишува републиката односно друга општествеко-
политичка заедница врз основа на републички 
закон. 

Член 93 
Стопите на придонесот од вкупниот приход на 

граѓаните се прогресивни. 
Отопите на придонесот од ставот 1 на овој член 

ги пропишува републиката односно друга опште-
ствено-политичка заедница врз основа на репуб-
лички закон. 

Член 89 
Ако странскиот стручњак од членот 94 став 3 на 

овој закон во домашна стопанска организација во 
која се вложени средства на странско лице оствари 
примања за работа која траела пократко од една 
година, ќе му се разреже придонес според основи-
цата пресметана на годишен износ, а потоа ќе му се 
намали сразмерно на времето за кое работел помалку 
од една година. 

Домашната стопанска организација е должна, ЕО 
рокот определен за поднесување пријави за разрез 
на придонесот од вкупниот приход на граѓаните на 
остварениот чист Приход на странски стручњак во 
претходната година, по одбивање на неоданочли-
виот износ, Да го пресмета и запре од примањата 
на стручњакот соодветниот придонес и да го уплати 
во рок од 7 дена од денот на последната исплата. 

Ако странскиот стручњак престане да работи во 
домашната стопанска организација пред истекот на 
рокот за поднесување пријава за разрез на придо-
несот од вкупниот приход на граѓаните, домашната 
стопанска организација е должна да го пресмета, 
запре и уплати соодветниот придонес во рок од 7 
дена од денот на последната исплата на примањата 
на стручњакот. 

Ако домашната стопанска организација не по-
стапи според ст. 2 и 3 на овој член, соодветниот при-
донес од вкупниот приход на граѓаните за стран-
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скиот стручњак, ќе се наплати од средствата на таа 
организација. 

IX. ДАНОК НА ПРИХОД ОД ЗГРАДИ 

Член 100 
Обврзник на данокот на приход од згради е 

сопственикот или плодоуживателот на зграда. 

Член 101 
Основица на данокот на приход од згради е 

едногодишниот износ на станарината односно закуп-
нината намален за трошоците за одржување и у-
правување и за износот на едногодишната аморти-
зација на зградата, станот односно деловната про-
сторија. 

Член 102 
Основицата на данокот на приход од згради за 

станбени простории што сезонски или повремено се 
користат само за одмор или закрепнување (викенд-
куќи и ел.) ја сочинува едногодишниот износ на 
станарината, намален за трошоците на одржувањето 
и управувањето и за износот на едногодишната 
амортизација на тие простории. 

Износот на едногодишната станарина од ставот 
1 на овој член се утврдува според износот на ста-
нарината за исти или слични станбени простории 
во исто место што се користат за постојано живеење. 

Член 103 
Ако станбените простории од членот 102 став 1 

од овој закон се издаваат во закуп, покрај данокот 
од тој член сопственикот па станбените простории 
плаќа и посебен данок на приход остварен со изда-
вање на тие простории во закуп. 

Основицата на данокот од ставот 1 на овој член 
ја сочинува вкупниот износ на приходот остварен со 
издавањето на тие простории во закуп, намален за 
износот на трошоците нужни за остварување на тој 
приход (амортизација на мебел и друг инвентар, по-
трошувачки на струја, вода, огрев и ел.). 

Член 104 
Височината на амортизацијата, на трошоците за 

одржување и управување, како и на другите тро-
шоци нужни за остварување на приходите од згра-
ди и станбени простории од чл. 101 до 103 на овој 
закон, општината може да ја определи во паушален 
износ или во процент од износот на станарината, 
односно од износот остварен со издавање на станбе-
ните простории во закуп. 

Член 105 
Данок на приход од згради не плаќаат: 
1) земјоделски домаќинства за економските згра-

ди што служат за сместување на земјоделска про-
изводи, добиток, земјоделски машини и алат; 

2) дипломатски и конзуларни претставништва 
за зградите во нивна сопственост во кои тие се 
сместени, како и претставништва на меѓународни 
организации за зградите во нивна сопственост во 
кои се сместени тие; 

3) странски држави за зградите во кои живеат 
членовите и службениците на дипломатските и кон-
зуларните претставништва, под услов на реципроци-
тет. 

Член 106 
Од данокот на приход од згради се ослободу-

ваат приходите на новоподигнатите станбени згради 
односно станови во траење од најмалку 25 години 
сметајќи од првиот ден на наредниот месец по из-
давањето на одобрение за употреба на зградата, а за 
станбените згради за кои не е пропишано давање 
одобрение за подигање станбени згради — од првиот 
ден на наредниот месец по почетокот на употребата 
на зградата. 

Ослободувањето од ставот 1 на овој член важи. 
и за приходите од поправени згради односно ста-
нови, кои поради елементарни непогоди или други 
настани, независно од волјата на сопственикот, 
биле оштетени за над 50п/о. 

За зградите односно становите од ст. 1 и 2 на 
овој член од кои обврзникот остварува приходи 
поголеми од највисокиот износ на станарината пред-
видена со одлука на општината во смисла на одред-
бите од Законот за станбените односи, а ако не е до-
Бгесена таква одлука, поголеми од износот на воо-
бичаената станарина за слични згради односно ста-
нови на територијата на односната општина, се 
плаќа данок на разликата помеѓу договорената ста-
нарина и пропишаната односно вообичаената нај-
голема станарина што се плаќа за слични згради 
односно стапови. 

За згради што можат да се подигаат односно 
поправаат само по одобрение од надлежниот орган, 
ослободувањето од ст. 1 и 2 од овој член се дава 
само ако сопственикот на зградата односно станот 
добил такво одобрение. 

Ослободувањето од ставот 1 на овој член не 
може да се даде за станбени простории што сезон-
ски или повремено се користат само за одмор или 
закрепнување (викенд-куќи и ел.). 

X. ДАНОК НА ПРИХОД ОД ИМОТ И ИМОТНИ 
ПРАВА 

Член 107 
Обврзник на данокот на приход од имот и имо-

тни права е граѓанин кој остварува приход од из-
давање во закуп на неподвижни или подвижни пре-
дмети, од потстанарски закупнини и од друг имот 
и имотни права, ако на тие приходи не се плаќаат 
неки други придонеси или даноци. 

Член 108 
Данокот на приход од имот и имотни права се 

плаќа и на приходот остварен со продажба на пред-
мети од поголема и потрајна употребна вредност, 
без оглед дали предметот е продаден во непроменета 
или во променета состојба. 

АКО продажбата на подвижните предмети од 
ставот 1 на овој член е извршена по три години, а 
на недвижности — по десет години од денот на нив-
ната набавка, данокот од ставот 1 на овој член не 
се плаќа. 

Со републички закон се определува кои пред-
мети се сметаат како предмети од поголема и по-
трајна употребна вредност во смисла на ставот 1 
од овој член. 

Член 109 
Основицата на данокот на приход од имот и 

имотни права ја сочинува вкупниот приход оства-
рен од имот или имотни права во годината за која 
се врши разрез©!' на овој данок, намален за трошо-
ците што биле нужни за остварување на тој при-
ход. 

Овој данок може, во случаите определени со 
закон, да се плаќа во паушален износ. 

Член 110 
Данок на приход од имот и имотни права не се 

плаќа на: 
1) примањата по основ на осигурување живот 

и доживување; 
2) каматите и згодитоците по државните заеми; 
3) каматите и другите приходи по штедните 

влогови. 
Член 111 

Разрезот на данокот на приход од имот и имот-
ни права го врши надлежниот орган на општината 
на чија територија обврзникот има живеалиште. 

Разрезот на данокот на приходите од потстанар-
ски закупнини го врши надлежниот орган на оп-
штината на чија територија се наоѓа зградата. 
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XI. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК 

Член 112 
Обврзници на данокот на наследство и подарок 

се граѓанин и приватно правно лице што во Југо-
славија ќе наследат или ќе примат на подарок не-
подвижен имот. 

Обврзник на данокот на наследство и подарок 
е и приватно правно лице што ќе прима-од стран-
ство подарок во пари. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии 
да може подароците од ставот 2 на овој член во 
оправдани случаи да ги ослободи од плаќање данок 
на наследство и подарок. 

Плодоуживателот на недвижности плаќа данок 
на наследство и подарок под условите определени 
со републички закон. 

Член 113 
Даночната обврска за данокот на наследство и 

подарок настанува во моментот на правосилноста 
на решението за наследување односно во моментот 
на приемот на подарокот. 

Подарокот се смета за примен во моментот на 
потпишувањето на договорот за подарок, а ако не е 
склучен договор — во моментот кога е примен по-
дарокот. 

Ако е недвижноста што е предмет на наслед-
ството односно на подарокот оптоварена со плодо-
уживање, обврската на наследникот односно на при-
мателот на подарокот за плаќање данок на наслед-
ство и подарок настанува по престанокот на плодо-
уживањето. 

Член 114 
Основица на данокот на наследство и подарок 

е прометната вредност на наследениот или на пода-
рок примениот неподвижен имот во моментот на 
Застанувањето на даночната обврска, по одбивање 
на долговите и трошоците што отпаѓаат на имотот 
на кој се плаќа овој данок. 

Член 115 
Отопите на данокот на наследство и подарок се 

прогресивни и зависат од вредноста на наследениот 
односно на подарок примениот имот и од наследниот 
ред. 

Кога наследник односно примател на подарокот 
е приватно правно лице, стопите на данокот на нас-
ледство и подарок се определуваат прогресивно спо-
ред вредноста на наследениот или на подарок при-
мениот имот. 

За имот примен како подарок можат да се про-
пишат посебни прогресивни стопи на данокот на 
наследство и подарок, кои се определуваат во про-
цент од даночната основица зависно од прометната 
вредност за еден квадратен метар површина на 
земјиштето примено како подарок, односно од про-
метната вредност за еден квадратен метар изгра-
дена површина на градежниот објект примен како 
подарок. 

Член 116 
Данок на наследство и подарок не се плаќа на 

неподвижен имот на кој наследникот односно при-
мателот на подарок не може да стекне право на 
сопственост или право на плодоуживање според ва-
жечките прописи. 

Член 117 
Данок на наследство и подарок не плаќа нас-

ледникот односно примателот на подарокот кој во 
однос на оставителот односно давателот на подаро-
кот се наоѓа во прв наследен ред. 

Ако е предмет на наследувањето односно на по-
дарокот на земјоделско^ земјиште, данок на наслед-
ство и подарок не плаќа наследникот односно при-
мателот на подарокот ко ј во однос на оставителот 
односно давателот на подарокот се наоѓа во втор 

наследен ред, ако со оставителот живеел во заед-
ничко домаќинство во моментот на смртта на ос-
тавителот односно во моментот на примањето на 
подарокот и ако земјоделство му е главно занимање. 

Ако предмет на наследувањето или на пода-
рокот се семејни станбени згради односно станови 
и економски згради во земјоделството, наследникот 
односно примателот на подарокот кој во однос на 
оставителот односно давателот на подарокот се нао-
ѓа во втор наследен ред, не плаќа данок на наслед-
ство и подарок на еден стан и на економските з гра -
ди во земјоделството, под услов со оставителот од-
носно давателот на подарокот да живеел во заед-
ничко домаќинство во моментот на смртта на оста-
вителот односно во моментот на примањето на 
подарокот. 

Член 118 
Данок на наследство и подарок не се плаќа на 

наследениот или како подарок примен имот што 
даночниот обврзник ќе и го отстапи без надомес-
ток на општествено-политичката заедница или на 
работни и други организации. 

Данокот уплатен пред отстапувањето на наслед-
ството или на подарокот не се враќа . 

Член 119 
Разрезот на данокот на наследство и подарок го 

врши надлежниот орган на општината на чија тери-
торија се наоѓа имотот. 

Ако наследениот или како подарок примениот 
имот се наоѓа на територијата од повеќе општини, 
надлежниот орган на општината го врши разре-
зот на данокот на вредноста на имотот кој се наоѓа 
на територијата на таа општина, а по стопата која и 
одговара на вредноста на целокупниот наследен 
односно како подарок примен имот на кој овој да -
нок се плаќа. 

ХИ. ДАНОК НА ОРУДИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И НА ХИБРИДНА ЛОЗА 
И ДАНОК НА ТОВАРНИ ДРУМСКИ МОТОРНИ И 

П Р И К Л У Ч Н И ВОЗИЛА И К О М Б И - В О З И Л А 

Член 120 
Граѓаните што имаат определени крупни ору-

дија на механички погон за производство во земјо-
делството и шумарството или имаат хибридна лоза, 
плаќаат согласно со републички закон данок на ору-
дија за производство во земјоделството и на хибри-
дна лоза. 

Граѓаните што имаат товарни друмски моторни 
и приклучни возила и комби-возила плаќаат данок 
на имот по основот на поседувањето на тие возила. 
Со републички закон се определуваат основите и 
мерилата за определување височината на овој да -
нок. 

XIII . ДАНОК НА ПРИХОД ОСТВАРЕН СО УПО-
ТРЕБА НА ДОПОЛНИТЕЛНА РАБОТА НА ДРУГИ 

ЛИЦА 

Член 121 
Обврзник на данокот на приход остварен со 

употреба на дополнителна работа на други лица е 
граѓанин кој во вршењето на дејноста заради 
стекнување приход користи и дополнителна работа 
на други лица. 

Чл-ен 122 
Основицата на данокот на приход остварен со 

употреба на дополнителна работа на други лица ја 
сочинува приходот остварен со употреба на допол-
нителна работа на Други лица. 

Член 123 
Приходот остварен со употреба на дополнител-

на работа на други лица се утврдува во процент од 
личниот доход исплатен на такви лица. 
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Член 124 
Данокот на приходот остварен со употреба на 

дополнителна работа на други лица (во понатамо-
шниот текст: данокот на туѓа работна сила) може, 
согласно со републички закон, да се плаќа и во 
паушален износ по секој запослен работник. 

Член 125 
На обврзниците на данокот на туѓа работна сила 

на кеш основицата на придонесот или годишниот 
износ на придонесот од личниот доход им се утврдува 
врз основа на писмена спогодба, со таа спогодба 
може да им се утврди и основицата или годи-
шниот износ на данокот на туѓа работна сила. 

Член 126 
Како дополнителна работа на други лица не се 

смета работата на учениците во стопанството за 
време на учењето и работата на дpvги лица за вре-
ме на задолжителниот стаж на учење, како и рабо-
тата на членовите на семејството на обврзникот на 
придонесот кои со обврзникот не засновале работен 
однос. 

Член 127 
Од плаќање данок на туѓа работна сила се 

ослободуваат: земјоделците што немаат доволно соп" 
ствена роботна сила поради загуба на членови на 
домаќинството во Народноослободителната борба или 
поради загуба на членови на домаќинството како 
жртви на фашистичкиот терор; воените од вој-
ните и мирновремените воени инвалиди, инвали-
дите на трудот и други лица што вршат земјодел-
ска, занаетчиска или друга стопанска дејност ако 
во вршењето на тие дејности поради својата ф и -
зичка неспособност запослуваат еден работник; об-
врзниците на придонесот од земјоделство кои во 
земјоделството наизменично работат еден ка ј друг. 

Член 128 
Разрезот на данокот на туѓа работна сила го вр-

ши надлежнит општински орган. 

XIV. МЕСТЕН САМОПРИДОНЕС 
Член 129 

Местен самопридонес, заради изградба на ко-
мунални, образовни, културни, здравствени, социјал-
ни и други објекти или за други цели од непосре-
ден интерес за граѓаните, можат да воведуваат мес-
ните заедници врз. осмоза па изјасневте од избира-
чите на начинот и според постапката утврдени со 
републички закон. 

За подрачјата на кои не постојат месни заед-
ници, месниот самопридонес на начинот и под усло-
вите од ставот 1 на овој член можат да го воведу-
ваат општините. 

Со републички закон може да се определи 
месниот самопридонес за определени намени од 
ставот 1 на овој член да можат да го воведуваат 
општините за целата територија на општината или 
за подрачјето на повеќе месни заедници и да се 
определат начинот и условите за воведување таков 
местен самопридонес од страна на општината. 

Член 130 
Месниот самопридонес може да биде воведен 

вп работна сила, во давање материјали, превоз-
нички и други услови и во готови пари, зависно 
од целта за која се воведува тој, од можноста на 
тра [''аните и од други услови. 

Член 131 
Месниот самопридонес воведен во работна сила, 

во давање материјали, превознички и други услуги 
мора да биде изразен и во парична вредност. 

Член 132 
Обврзник на месниот самопридонес е граѓанин 

чие живеалиште се наоѓа на територијата на која 
е воведен месниот самопридонес. 

XV. ПОСТАПКА ЗА РАЗРЕЗ И НАПЛАТА НА 
ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ 

1. Поднесување на пријава 

Член 133 
Обврзниците на придонесите односно даноците, 

освен обврзниците на придонесот од личниот доход 
од земјоделство и обврзниците на придонесот кој 
се плаќа по одбивање, се должни на надлежниот 
орган на општината да му поднесат пријава со по-
датоците потребни за утврдување височината на 
придонесот и данокот, ако е тоа со одлука на оп-
штината определено. 

Кои обврзници се должни да поднесуваат да-
ночни пријави, формата на даночната пријава, со-
држината на податоците што се даваат во прија-
вата, како и роковите во кои пријавата се подне-
сува, се определуваат со одлука на општината. 

Формата и содржината на пријавата можат да 
се определат различно за одделни видови придо-
неси и даноци, односно за одделни категории об-
врзници на придонесите и даноците. 

Со републички закон може на единствен начин 
за целата територија на републиката да се регу-
лира кои обврзници се должни да поднесуваат при-
јави, како и формата и содржината на тие пријави. 

Член 134 
Обврзниците на придонесите односно даноците 

што се должни да поднесат пријава за разрез на 
придонесот односно данокот мораат со јавна по-
кана да бидат навремено повикани на поднесува-
ње пријава. 

На обврзниците што не ќе поднесат пријава во 
определениот рок лично ќе им се достави покана 
да го сторат тоа во дополнителен рок. 

Член 135 
Обврзникот на придонесот односно данокот кој 

е должен да поднесе пријава, па не ја поднесе во 
рокот определен во јавната покана, е должен на 
име зголемување на придонесот односно данокот 
да плати 5% од разрежа.ниот износ. 

Обврзникот на придонесот односно данокот кој 
не ќе поднесе пријава ниту во дополнителниот рок 
определен во поканата што му е доставена е дол-
жен на име зголемување на придонесот односно 
данокот да плати 10% од разрежаниот износ. 

Обврзникот не е должен да плати зголемен 
придонес односно зголемен данок ако најдоцна во 
рокот определен за поднесување жалба против ре-
шението за разрез на придонесот односно данокот 
му поднесе на надлежниот општински орган докази 
дека не поднесол пријава или ја поднесол ненавре-
мено од оправдани причини. 

На сопствениците на станбени простории од 
членот 103 на овој закон што овие простории ги 
издаваат во закуп, ако не поднесат пријава за 
остварениот приход од таквиот закуп, може покрај 
зголемениот данок од ст. 1 и 2 на овој член. да им 
се изрече и казна за прекршок од членот 197 став 
1 на овој закон. 

Член 136 
Граѓанин што поднесува барање за вршење на 

занаетчиска или друга стопанска дејност или за 
вршење интелектуални услуги (вршење на дејност), 
должен е кон барањето да приложи писмена изјава 
за тоа дали порано ја вршел истата или друга деј -
ност на територијата на некоја друга општина. Ако 
граѓанинот порано вршел некоја таква дејност на 
територијата на друга општина, должен е кон ба-
рањето да приложи доказ дека во целост ги нами-
рил сите свои обврски во општината на чија те-
риторија порано ја вршел дејноста. 

Обврзникот на придонесот односно данокот е 
должен при промената на седиштето на вршењето 
на дејноста од ставот 1 на овој член, од територи-
јата ћа една на територијата на друга општина, да 
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им поднесе ка надлежните органи на онаа општина 
иа чија територија ќе има ново седиште доказ дека 
ЕС целост ги намирил сите втасани обврски во оп-
штината на чија територија било поранешното се-
диште на вршењето иа дејноста. 

Органот надлежен за издавање одобренија за 
вршење дсл пости не може без изјавата односно без 
доказите од ст. 1 и 2 на овој член да издаде одо-
брение, односно обврзникот на придонесот односно 
данокот не може да почне да ја врши дејноста 
ако за нејзиното вршење односио за промената на 
седиштето не добит потребно одобрение. 

Член 137 
Граѓанин што ќе почне да врши занаетчиска 

или друга стопанска дејност или интелектуална 
односно друга нестопанска дејност, е должен за 
тоа да му поднесе пријава на надлежниот општин-
ски орган, во рок од 30 дена од денот на почетокот 
на вршењето па дејноста. 

Член 138 
На покана од надлежниот општински орган, 

обврзникот на придонесот односно на данокот е 
должен да ги даде сите податоци потребни за раз-
рез на придонесот односно данокот. 

Државните органи и работните и други орга-
низации се должни по барање на надлежниот оп-
штински орган да ги дадат сите податоци за стоките 
што им ги испорачале односно за услугите што им 
ги извршиле обврзниците на придонесот односно 
данокот. 

2. Разрез ва. придонесите и даноците 
Член 139 

Надлежниот општински орган е должен врз 
основа на совесна и грижлива оцена на секој доказ 
посебно и на сите докази заедно, како и врз основа 
на резултатот на целокупната постапка, да ги утвр-
ди сите факти и околности што се од значење за 
решението за разрезот на придонесите односно да-
ноците и да им овозможи на странките да ги за-
штитат и остварат своите права и интереси. 

Член 140 
Надлежниот општински орган може да лопесе 

решение за разрез на придонесот односно данокот 
без посебна испитна постапка, ако најде дека пода-
тоците од пријавата се целосни и точни или ако 
самиот орган располага со службените податоци 
потребни за донесување решение а не е потребно 
сослушување на странката заради заштита на неј-
зините права и интереси. 

Член 141 
Ако надлежниот општински орган во постап-

ката од чл. 139 и 140 на овој закон установи, дека 
податоците што обврзникот на придонесот односно 
данокот ги дал во пријавата или по посебна покана 
од членот 138 на овој закон не и одговараат на 
фактичната состојба, ќе ја утврди основицата на 
придонесот односно данокот според своите наоди. 

Ако обврзникот на придонесот односно данокот 
ја оспорува височината на основицата утврдена на 
начинот од ставот 1 на овој член, така утврдената 
основица може да се намали само во случај ако 
обврзникот на придонесот односно данокот даде ве-
родостојни докази дека основицата е помала од 
утврдената. 

Член 142 
Ако во текот на годината за која се врши раз-

резот на придонесите односно даноците според го-
дишна основица односно во годишен паушален из-
нос. личните доходи односно приходите на обврз-
ниците не се измениле значително, општината мо-
же да одлучи важењето на годишната основица 
на придонесите односно даноците и височината на 
годишниот паушален износ на придонесите односно 
даноците утврдени за претходната година да се 
продолжи и за наредната година. Во тој случај 
обврзниците на придонесите односно даноците не 

поднесуват пријави за разрез на придонесот одно-
сно данокот според одредбите од овој закон. 

Ако важењето на годишните основици односно 
годишните паушални износи на придонесите или 
даноците се продолжи за наредната година, над-
лежниот општински орган е должен, по барање на 
обврзникот да му се утврди нова основица на при-
донесот односно данокот или да му се определи 
нов годишен паушалсн износ па придонесот односно 
данокот, да му издаде па овој решение за разрезот 
на придонесот односно данокот, ц тоа во рок од 30 
дена од денот на поднесувањето на барањето. 

Надлежниот општински орган може да повика 
одделен обврзник на придонесот односно данокот 
да поднесе пријава за остварениот личен доход од-
носно приход заради нов разрез на придонесот од-
носно данокот, ако најде дека неговиот личен доход 
односно приход значително се зголемил. 

Бо случајот од ставот 3 на овој член надлеж-
ниот општински орган може да го повика обвр-
зникот кој плаќа придонес според годишна пау-
шална основица или во годишен паушален износ 
да поднесе податоци потребни за нов разрез на 
придонесот односно данокот. 

Одредбите од овој член не се однесуваат на 
разрезот на придонесот од вкупниот приход на гра-
ѓаните. 

Член 143 
Разрезот на придонесот од земјоделство мора 

да се изврши до 31 март на годината за која се 
врши разрезот на придонесот. 

Разрезот на другите придонеси и даноци кој 
се врши според годишна основица мора да се из-
врши до 30 април на годината во која се врши 
разрезот на придонесите и даноците. 

Разрезот на придонесите кој се утврдува во 
годишен паушален износ мора да се изврши до 
31 јануари на годината за која се врши разрезот. 

Надлежниот општински орган е должен на об-
врзникот на придонесот односно данокот на кој 
разрезот му се врши според годишна основица или 
во годишен паушален износ да му го достави прво-
степеното решение за разрезот на придонесот од-
носно данокот во рок од 15 дена од денот на до-
несувањето на решението. 

Во рокот од ставот 4 на овој член надлежниот 
општински орган ќе му достави на обврзникот на 
придонесот односно данокот на кој разрезот му се 
врши врз основа на писмена спогодба решение за 
разрезот на придонесот односно данокот. 

Член 144 
Надлежниот општински орган е должен на об-

врзникот на придонесот односно данокот на негово 
барање да му дозволи да ги разгледа сите исправи 
и други податоци врз основа на кои му се утврдува 
обврската за плаќање на придонесот односно да-
нокот како и податоците за веќе разрежаниот и 
платениот придонес односно данок. 

Член 145 
Во постапката за разрез на придонесите одно-

сно даноците можат да се одржуваат јавни распра-
ви заради зтврдување на обврската За плаќање .на 
придонесот односно данокот за одделни категории 
обврзници на придонесите и даноците. 

Член 146 
Одлуките за воведување обврска за плаќање 

на определен придонес односно данок и за пропи-
шување на нивните основици и стопи односно па-
ушален придонес општината е должна, пред нив-
ното донесување, да ги изнесе пред собирите на 
избирачите. 

Член 147 
Податоците што службените лица на надлеж-

ниот општински орган ќе ги узнаат при разрежу-
ва њето на придонесите односно даноците се служ-
бена тајна, та, вон од јавната расправа ако таа 
е определена, не можат да им се соопштуваат на 
трети лица. 
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Член 148 
На обврзниците на придонесите и даноците на 

кои височината на придонесот и данокот им се 
утврдува според паушална основица, или во годи-
шен паушален износ, или врз основа на спогодба, 
однапред утврдената височина на придонесот од-
носно данокот може да им се измени ако во текот 
на годината суштествено им се зголеми или на-
мали обемот на работењето. 

Член 149 
Доколку со овој закон или со прописите доне-

сени врз основа на него не е опое^елено поинаку, 
во постапката за разрез на придонесите и даноците 
ќе се применуваат одредбите од Законот за општата 
управна постапка. 

3. Жалби 
Член 150 

Против секое првостепено решение на над неж-
ниот срган на ошнтеетвено-политичпата заедница 
донесено врз основа на одоедбите од овој ^ч.кон или 
прописите донесени врз основа на него, може да му 
се изјави жалба на органот на пошиооката опште-
ствено-политичка заедница во рок од 15 дена од 
денот Hq доставувањето на првостепеното решение. 

Жалбата му се предава на органот што го до-
несел првостепеното решение. 

Член 151 
За жалбата решава соодветниот орган од не-

посредно повисок степен. 
Жалбата се поднесува во рок од петнаесет дена 

од денот на доставата на првостепеното решение. 

Член 152 
Првостепениот орган е должен жалбата со сите 

списи на предметот, без одлагање и најдоцна во 
рок од петнаесет дена од денот на приемот, да му 
ја достави на второстепениот орган. 

Член 153 
Жалбата не ја одлага наплатата на разрежа-

ниот придонес односно данок, доколку со овој закон 
не е определено поинаку. 

Органот што го донесол првостепеното решение 
може и без барање на обврзникот на придонесот 
односно данокот, да ја одложи наплатата на при-
донесот односно данокот до донесувањето на ре-
шението жалбата, за што е должен да го извести 
органот кој решава за жалбата. 

4. Обнова на постапката 

Член 154 
Органот што го донесол решението со кое е 

окончана постапката за разрез на придонесот од-
носно данокот, самиот или по барање на обврзникот 
ќе ја обнови постапката за разрез во рок од три 
години по неговата поавосилност, ако дополнително 
се узнаат фактите или доказите што не биле по-
знати при разрезот на придонесот и данокот, како 
и во други случаи, во согласност со Законот за 
општата управна постапка. 

Член 155 
Одредбите од членот 252 на Законот за општа-

та управна постапка не доаѓаат до примена кога 
обновата на постапката се врши во постапка за 
разрез на придонесот односно данокот. 

5. Посебна постапка за разрез на придонесот одно-
сно данок на непријавениот доход односно приход 

Член 156 
Надлежниот општински орган кој располага со 

податоци дека некој граѓанин поседува имот или 
располага со средства значително поголеми од ода-

ночените, односно дека имотот што го поседува и 
средствата со кои располага произлегуваат од доход 
или приход на кој не е разрежан придонес односно 
данок, може да поведе посебна постапка за разрез 
на придонесот односно данокот на тој доход или 
приход. 

Во постапката од ставот 1 на овој член може 
да се испитува потеклото на имотот и на средства-
та со кои односното лице располага. 

Постапка според ставот 1 од о-вој член може 
да се поведе ако според одредбите од овој закон 
не настапила застареност на правото на разрез на 
придонесот односно данокот. 

Постапка може да се поведе и на предлог од 
органот на општествениот надзор на собранието на 
општествено-политичката заедница и јавното обви-
нителство. 

Заклучок за поведување постапка донесува 
надлежниот општински орган. 

Член 157 
Против заклучокот од членот 156 став 5 на ОВОЈ 

закон граѓанинот може да му стави приговор на 
органот определен со пропис на општината во рок 
од осум дена од денот на приемот на заклучокот. 

До донесувањето на решението на органот оп-
ределен со пропис на општината за приговорот над-
лежниот општински орган е должен да ја прекине 
постапката. 

Против решението на органот определен со 
пропис на општината донесено по приговорот од 
ставот 1 на овој член нема место на жалба. 

Член 158 
Ако лицето спрема кое се води постапката не 

докаже дека имотот односно средствата со кои 
располага не произлегуваат од доход или приход 
што подлежи на плаќање придонес односно данок, 
или не докаже дека имотот или средствата се при-
бавени од доход или приход на кој е разрежан при-
донес односно данок, надлежниот општински орган 
ќе донесе решение со кое ја утврдува височината 
на доходот односно приходот на кој не е разрежан 
придонес односно данок, као и соодветниот износ 
на- придонесот односно данокот. 

На вкупно утврдениот доход односно приход за 
сите години од кои произлегува неоданочениот до-
ход односно приход ќе се примени стопата на при-
донесот од занаетчиски дејности што била во 
важност во годината во која се донесува првосте-
пеното решение според одредбата на ставот 1 од 
овој член, наголемена за 100%. 

Придонесот односно данокот утврден на начи-
нот од ставот 2 на овој член не може да биде 
поголем од вкупно утврдениот доход односно при-
ход на кој не е платен придонес односно данок. 

Член 159 
Жалбата против решението донесено според 

членот 158 од озој закон и тужбата во управен 
спор го одлагаат извршувањето на решението. 

Член 160 
Во текот на посебната постапка за разрез на 

придонесот односно данокот на непријавениот доход 
односно приход надлежниот општински орган може 
да преземе мерки на обезбедување за наплата на 
придонесот односно данокот. 

6. Пресметување и наплатување на придонесите и 
даноците 

Член 161 
Пресметувањето и наплатувањето на придонесот 

од работен однос, на придонесот од авторски права, 
као и на придонесот од занаетчиски дејности и на 
придонесот од самостојно вршење интелектуални 
услуги, што се плаќаат според секој поединечно 
остварен приход, го врши исплатителот на личните 
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доходи односно на приходите (придонес по одби-
вање). 

Исплатителот на личниот доход од кој се плаќа 
придонес по одбивање кој своето финансиско ра-
ботење го води преку банката, е должен истовре-
мено со подигањето на готовината за исплата на 
личните доходи да пресмета и уплати ка ј банката 
соодветен износ на придонесот. 

Исллатителот на личните доходи што своето 
финансиско работење не го води преку банка, е 
должен да го пресмета придонесот при исплатата 
на личните доходи и да го уплати на соодветната 
сметка ка ј банката најдоцна во рок од седум дена 
од извршената исплата на личните доходи. 

Придонесите по одбивање се пресметуваат и се 
плаќаат по стопите што важат на денот на испла-
тата на личниот доход. 

Член 162 
Исплатителот на личниот доход од кој се плаќа 

придонес по одбивање, кој соодветен придонес по 
одбивање не ќе пресмета, не ќе уплати или нена-
времено ќе уплати на определени сметки ка ј бан-
ката, ќе плати, покрај редовниот придонес, и зголе-
мен придонес од 0,1% дневно од неуплатениот 
односно ненавремено уплатениот придонес. 

Член 163 
Придонесите, освен придонесот по одбивање и 

придонесот од вкупниот приход на граѓаните, како 
и даноците, се плаќаат тримесечно во еднакви рати, 
ако со закон за одделни видови придонеси односно 
даноци не е определено поинаку. 

Придонесот од вкупниот приход на граѓаните 
се плаќа во рок од 30 дена од денот на доставу-
вањето на решението за разрезот на тој придонес. 

Член 164 
Додека не се изврши разрез на придонесите 

односно даноците што се разрежуваат спрема го-
дишните основици и во годишни паушални износи, 
освен придонесот од вкупниот приход на граѓаните, 
обврзникот е должен да плаќа аконтации според 
решението за разрез на придонесот односно данокот 
од последната година за која е извршен разрезот, 
а во роковите предвидени за плаќање на придо-
несите односно даноците. 

АКО личниот доход односно приходот на обвр-
зникот суштествено ќе се зголеми односно намали, 
надлежниот општински орган, врз основа на пре-
гледот на деловните книги, на податоците за при-
мањата од државните органи и работните и други 
организации за испорачани стоки и за извршени 
услуги, како и врз основа на други веродостојни 
податоци, ќе донесе решение за зголемување одно-
сно намалување на аконтациите. 

Ако обврзникот на придонесот односно данокот 
од ставот 1 на овој член започне со вршење на 
дејноста во текот на годината, надлежниот општин-
ски орган ќе донесе решение за определување акон-
тација на тој обврзник на придонесот односно дано-
кот. 

Член 165 
Кога надлежниот општински орган ќе го достави 

решението за разрез на придонесот односно данокот 
во рокот што е определен со законот, обврзникот е 
должен да ја исплати разликата помеѓу уплатената 
аконтација и разрежаниот придонес односно данок 
во рок од 30 дена од денот на доставувањето на 
решението. 

Член 166 
Даночниот обврзник или друго лице што на 

име придонес, данок, интерес, парична казна или 
трошоци на присилна наплата платило повеќе 
отколку што било должно според конечното реше-
ние, има право да бара враќање на повеќе плате-
ниот износ. 

Повеќе наплатениот придонес односно данок ќе 
му се врати на обврзникот, на негово барање, во 
рок од 30 дена од денот на поднесеното барање. 
Ако обврзникот не поднесе барање, повеќе напла-
тениот придонес односно данок се засметува во 
наредните отплати на придонесот односно данокот. 

Член 167 
На износот на придонесот односно данокот 

што не се платени во пропишаниот рок, освен при-
донесите што се плаќаат по одбивање, се плаќа 
интерес по стопа од 9% годишно. 

7, Присилна наплата на придонесите и даноците 

Член 168 
Од обврзник на придонесот односно данокот 

што втасаниот придонес односно данок не го пла-
тил во пропишаниот рок, наплатата ќе се изврши 
по присилен пат. 

Член 169 
Присилната наплата на придонесот и данокот 

се врши од целокупниот имот, приходите и побару-
вањата на обврзникот, освен од имотот, приходите 
и побарувањата што со републички закон се 
изземени од присилна наплата. 

Органот што ја врши присилната наплата може 
да го попише сиот подвижен имот што ќе го најде 
во деловната просторија и во станот на обврзникот 
на придонесот односно данокот, освен ако постојат 
докази или ако од околностите несомнено произле-
гува дека подвижните предмети не се сопственост 
на обврзникот. 

Присилната наплата на придонесот од земјо-
делство, на данокот на орудија за производство во 
земјоделството и на хибридна лоза и на месниот 
самопридонес може да се изврши од имотот и при-
ходите на сите членови на домаќинството. 

Член 170 
Присилната наплата се состои од попис со про-

ценка и од продажба на имотот. 
Пред преземањето на присилната наплата на 

придонесот односно данокот надлежниот општински 
орган е должен да му достави на обврзникот пи-
смена опомена. 

Попис со проценка на имотот не може да се 
изврши пред да поминат најмалку осум дена од 
денот на доставувањето на писмената опомена, а 
продажба на имотот — пред да поминат осум дена 
од извршениот попис со проценката. 

По исклучок, ако се попишуваат односно про-
даваат стоки подложни на расипување, овие деј-
ствија можат да се вршат и во рокови пократки од 
осум дена. 

Со републички закон ќе се пропише начинот 
за вршење попис и проценка на имотот. 

Член 171 
Обврзникот на придонесот односно данокот 

спрема кој се врши присилната наплата ги подне-
сува сите трошоци на постапката. 

Член 172 
Присилната наплата на придонесот односно да-

нокот се запира кога обврзникот на придонесот 
односно данокот ќе го исплати должниот придонес 
односно данок со интересот и трошоците или кога 
долгот на друг начин ќе престане. 

Член 173 
Решението за вршење присилна наплата од 

подвижниот имот му се врачува на обврзникот на 
придонесот односно данокот непосредно пред при-
стапување кон попис. 
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Член 174 
Подвижниот имот на обврзникот на придонесот 

и данокот се попишува по следниот ред: 
1) готови пари; 
2) средства на жиро-сметката; 
3) обврзници од заем и други хартии од вред-

ност ако се втасани за наплата или можат да се 
есконтираат; 

4) накит и други скапоцености; 
5) други подвижни предмети, и тоа првенствено 

оние што можат лесно да се разменат за пари. 
Обврзникот на придонесот односно данокот 

може да го понуди редот по кој ќе се изврши по-
писот на подвижниот имот. 

Надлежниот општински орган е должен да ја 
усвои понудата на обврзникот за редот на пописот 
на подвижниот имот, ако на тој начин не би се 
отежнала навремената наплата на придонесот и 
данокот. 

Член 175 
Попишаните подвижни предмети ќе му се оста-

ват на чување на обврзникот на придонесот односно 
данокот. 

По исклучок, ако постои основано сомневање 
дека обврзникот на придонесот односно данокот ќе 
ги отуѓи попишаните подвижни предмети, овие 
предмети може надлежниот општински орган да ги 
одземе за да ги чува сам или може да му ги даде 
на друг на чување. 

Член 176 
Надлежниот општински орган заради наплата 

на придонесот односно данокот може да стави за-
брана на личниот доход од работен однос, на други 
побарувања и на имотот на обврзникот. 

Член 177 
Обврзниците на придонесот и данокот кога ост-

варуваат приходи од работни и други организации, 
од државни органи и приватни правни лица, за испо-
рачани стоки и извршени услуги, како и кога оства-
руваат приходи од имот, се должни пред да под-
несат сметка односно потврда заради наплата, истите 
да ги поднесат до надлежниот орган на општината 
во која се задолжуваат со придонесот односно 
данокот, зарада евидентирање. Ако обврзникот на 
придонесот односно данокот не ги платил втасаните 
обврски, надлежниот општински орган ќе стави 
на сметката односно на потврдата налог до исплати-
телот на надоместокот за продадените стоки и за 
извршените услуги односно за приходите од имотот, 
при исплатата да го запре втасаниот придонес од-
носно данок. 

Сојузниот извршен совет или органот што тој 
ќе го овласти може одделни категории обврзници на 
придонесот и данокот да ги изземе од обврската од 
ставот 1 на овој член. 

Поблиски прописи за начинот на евидентирање-
то на сметките односно потврдите и за наплатата на 
втасаниот придонес и данок според ставот 1 на овој 
член, донесува сојузниот секретар за финансии. 

Член 178 
Сопствениците на товарни друмски моторни и 

приклучни возила и комби-возила се должни при 
регистрацијата на возило односно при продолжу-
вањето на важењето на регистрацијата, да му под-
несат на органот надлежен за регистрација доказ 
дека ги исплатиле сите втасани придонеси и даноци. 

Без доказот од ставот 1 на овој член не може да 
се изврши регистрација на возило ниту продол-
жување на важењето на регистрацијата. 

Член 179 
Со републички закон ќе се пропише кои при-

ходи и имот не можат да бидат предмет на при-
силна наплата на придонесот односно данокот. 

Член 180 
Продажбата на попишаните предмети се врши 

со јавно наддавање, а ако попишаните предмети се 
подложни на расипување, тие можат да се разменат 
за пари со непосредна продажба. 

Член 181 
Присилна наплата од недвижниот имот на обвр-

зникот може да се врши само ако таа не мо-
жела да се изврши од подвижниот имот, приходите 
и побарувањата на обврзникот на придонесот одно-
сно данокот. 

Член 182 
Ако постои опасност обврзникот да ја осуети 

наплатата на уште невтасаниот износ на придо-
несот односно данокот, можат да се преземат мерки 
за обезбедување на наплатата. 

Мерките за обезбедување се состојат во попис 
на подвижниот имот, во забрана на располагање со 
побарувањата на обврзникот на придонесот односно 
данокот, во одземање на подвижни предмети и во 
предбележба на заложно право на недвижноста. 

Член 183 
Присилната наплата на придонесот односно да-

нокот од подвижен имот ја врши општинскиот орган 
што го донесол првостепеното решение за разрез 
на придонесот односно данокот. 

Присилната наплата на придонесот односно да-
нокот од недвижен имот на обврзникот ја врши 
судот по барање на надлежниот општински орган, 
и тоа во рок од три месеци од применото барање. 

Член 184 
Од вкупно наплатените обврски по присилен 

пат прво се подмируваат трошоците на присилната 
наплата, потоа интересот и најпосле должниот при-
донес односно данок и паричните казни. 

Член 185 
Должниот придонес односно данок кој ни по 

присилен пат не може да се наплати, се отпишува. 

8. Гаранција 

Член 186 
Ако придонесот односно данокот не можел да 

се наплати од имотот на обврзникот, наплатата ќе 
се изврши од имотот на членовите на неговото до-
маќинство што тој имот го стекнал од обврзникот 
по кој и да е основ. 

Ако обврзникот на придонесот односно данокот, 
за да ја одбегне обврската за плаќање на придо-
несот или данокот, го отуѓил имотот со правна ра-
бота во корист на лица што не се членови на него-
вото домаќинство, надлежниот општински орган мо-
ж е таквата правна работа да ја побива пред суд, 
ако купувачот знаел за таквата намера на обврзникот. 

За наплатата на придонесот односно данокот 
кој се плаќа по пат на запирање гарантира испла-
тителот. 

Член 187 
Општината може да пропише одобрение за вр-

шење одделни занаетчиски дејности, угостителска 
дејност, превозничка дејност и други стопански деј-
ности — да може да му се издаде на граѓанин под 
услов еден или повеќе граѓани да дадат писмена 
изјава со која гарантираат за исплатата на неговите 
обврски по основот на даноци и придонеси, ако тие 
обврски не ќе можат ниту по присилен пат да се 
намират од неговиот имот. 

Со прописот од ставот 1 на овој член може да 
се предвиди гаранцијата да се однесува на сиот имот 
или само на определен дел од имотот на гарантот, 
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како и извршување на обврските на гарантот да се 
Обезбедува со залог или на друг начин. 

Член 188 
Ако повеќе лица остваруваат лични доходи со 

заедничко вршење на занаетчиска или друга сто-
панска дејност односно со заедничко вршење на 
интелектуални или други нестопански услуги, при-
силната наплата на придонесот односно данокот кој 
отпаѓа на одделен обврзник може да се врши од 
целокупниот имот со кој таквата заедничка дејност 
односно услуги се вршат. 

Член 189 
Општествено-политичките заедници имаат пр-

венствено право на наплата на придонесот, данокот, 
интересот, трошоците за присилно извршување и 
паричните казни од приходите и имотот на обврз-
никот. 

Член 180 
Граѓани што отуѓуваат или стекнуваат нед-

вижен имот, се должни при заверувањето на дого-
ворот за пренос таков имот ка ј надлежниот орган 
да поднесат доказ за платениот втасан придонес 
односно данок. 

При поднесувањето на барање до судот за пре-
нос недвижности по основот на порамнување ка ј 
судот, како и по одлука на судот за преносот врз 
основа на признание на поранешниот сопственик за 
продажбата на недвижноста — граѓаните од кои по 
тие основи се врши пренос на недвижности како и 
граѓаните врз кои се врши тој пренос се должни да 
поднесат доказ за платениот втасан придонес од-
носно данок. 

Без доказот за платениот втасан придонес од-
носно данок: во смисла на ст. 1 и 2 од овој член, не 
може до се изврши заверување на договор за пренос 
на недвижност односно не може да се изврши пренос 
на недвижен имот во јавните книги. 

За граѓаните што се здобиваат со недвижен и-
мот на територијата на општина на која немаат ж и -
веалиште, органот односно судот што извршил за-
верување на договорот за пренос на имотот, како и 
судот ка ј кого е извршен преносот на недвижноста 
во смисла на ставот 2 од овој член е должен еден 
примерок од договорот односно од одлуката на судот 
да му достави на надлежниот орган на општината 
на чија територија е живеалиштето на лицето врз 
кое преносот на недвижноста се Ерши, и тоа во 
рок од 30 дена од денот на заверувањето на дого-
ворот односно од денот на донесувањето на одлу-
ката на судот врз основа на која се врши преносот 
на сопственоста на недвижноста. 

За граѓаните што ќе изградат станбена зграда 
или друг градежен објект на територијата на оп-
штина на која немаат живеалиште, органот на 
таа општина што го издава одобрението за упо-
треба на изградената станбена зграда односно објект 
е должен еден примерок на одобрението да му до-
стави на надлежниот орган на општината на чија 
територија е живеалиштето на лицето на кое му 
е издадено одобрението, и тоа во рок од 30 дена од 
денот на издавањето на одобрението за употреба на 
зградата односно објектот. 

Член 191 
Обврзникот на придонесот од занаетчиски деј-

ности кој отуѓува машини, уреди или друг инвентар 
што му служеле за вршење на дејностите или го оту-
ѓува дуќанот во целина, е должен да ги намири 
претходно своите обврски за плаќање на придоне-
сот односна данокот. 

Ако новиот сопственик го преземе имотот од ста-
вот 1 на овој член, а придонесот односно данокот 
не е платен, за наплатата на втасаниот придонес 
односно данок гарантира солидарно со него и но-
виот сопственик до височината на вредноста на пре-
земениот имот. 

9. Застареност i 
\ 

Член 192 
Правото на разрез на придонесот односно дано-

кот, како и правото на поведување административ-
но-казнена постапка поради повреда на одредбите 
од овој закон, застарува за пет години по истекот 
на годината во која требало да се изврши разрез од-
носно во која е извршена повредата на одредбите од 
овој закон. 

Правото на општесвено-политичката заедница 
на наплата на придонесот односно данокот, како и 
правото на наплата на интересот, на трошоците за 
присилно извршување и на паричните казни пора-
ди повреда на одредбите од овој закон, застарува 
за пет години по истекот на годината во која тре-
бало да се изврши наплатата. 

Правото на обврзникот на придонесот односно 
данокот на враќање на неправилно или повеќе пла-
тените износи на име придонес, данок, интерес, тро-
шоци за присилно извршување и парични казни 
застарува за пет години по истекот на годината во 
која е извршена наплатата. 

Член 193 
Текот на застареноста на правото на разрез на 

придонесот односно данокот како и на правото за 
обнова на постапката се прекинува со секое служ-
бено дејствие на надлежниот општински орган, 
заради разрез на придонесот односно данокот, 
што му е ставено до знаење на обврзникот на при-
донесот односно данокот. 

Текот на застареноста на правото на наплата на 
придонесот, данокот, интересот, трошоците за при-
силно извршување и паричните казни се прекинува 
со секое службено дејствие на надлежниот општински 
орган извршено заради наплата што му е ставено 
до знаење на обврзникот на тие обврски. 

Текот на застареноста на правото на враќање на 
неправилно или повеќе наплатениот придонес, да-
нок, интерес, трошоци за присилно извршување и 
парични казни се прекинува со секое дејствие на 
обврзникот односно на казнетото лице преземено 
к а ј надлежниот орган заради враќање. 

По секој прекин на текот на застареноста нас-
тапува нов тек на застареност. 

Во секој случај, застареност настапува по ис-
текот на 10 години од денот кога првпат почнала да 
тече. 

Член 194 ^ 
Одредбите на Законот за застареноста на поба-

рувањата, доколку не се во спротивност со овој за-
кон, важат и за застареноста на правото на разрез 
и наплата на придонесите и даноците. 

10. Книжење па придонесите и даноците 

Член 195 
Придонесите и даноците според овој закон, како 

и другите придонеси и даноци на граѓаните устано-
вени со сојузен закон, ќе се книжат според начела-
та на двојното книжење по пат на копирање, а спо-
ред пропишаниот сметковен план. 

Член 196 
Поблиските прописи за книжењето на придоне-

сите и даноците на граѓаните, како и сметковниот 
план за книжење на придонесите и даноците на 
граѓаните, ги донесува сојузниот секретар за финан-
сии 

XVI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 197 
Обврзникот на придонесот и данокот — гра-

ѓанин или приватно правно лице ќе се казни за 
прекршок со парична казна од 500 до 10.000 динари: 

1) ако по покана на надлежниот општински ор-
ган не ги поднесе во определениот рок подато-
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ците потребни за разрез на придонесот односно да-
нокот, кои врз основа на одредбите на законот е дол-
жен да ги поднесе, вон од податоците поднесени 
во пријавата; 

2) ако не дозволи преглед на деловните книги 
и деловните простории или го попречува надлеж-
ниот општински орган во извршување на прегледот 
на деловните книги и деловните простории со цел за 
собирање податоци потребни за разрез на придонесот 
односно данокот; 

3) ако не води или неуредно и неточно ги води 
деловните книги што е должен да ги води; 

4) ако во пропишаниот рок не го пријави поче-
токот на вршењето на дејноста од која остварува 
доход односно приход подложен на придонес однос-
но данок, или ако во пропишаниот рок не го прија-
ви имотот подложен на данок; 

5) ако даде неточна изјава од членот 136 став 
1 од овој закон или ако не го поднесе доказот од 
ставот 2 на тој член, а започне да ја врши дејноста 
за чие вршење односно за чија промена на седиште-
то добил потребно одобрение; 

6) ако одбегнува плаќање на разрежаниот од-
носно утврдениот придонес или данок и не ја намири 
својата обврска во рок од 6 месеци од денот на 
втасаноста за плаќање, под услов во тој рок да се 
преземани без успех мерки за присилна наплата. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни за прекршок и одговорното лице во приват-
ното правно лице со парична казна од ЗОО до 3.000 
динари. 

Покрај паричната казна за прекршокот од ста-
вот 1 на овој член, спрема сторителот може да се 
изрече и заштитната мерка одземање на дозволата 
за вршење на самостојна дејност, во траење до пет 
години. 

Член 198 
За прекршоците од членот 197 став 1 точ. 1 до 4 

на овој закон овластеното лице на надлежниот оп-
штински орган на управата може да му изрече на 
сторителот на прекршокот на самото место парична 
казна во најнискиот износ определен во ст. 1 и 2 
на тој член. 

Член 199 
Ако овластеното лице на надлежниот општински 

орган на управата не му изрече на самото место 
на сторителот на прекршокот парична казна во сми-
сла на членот 198 од овој закон или сторителот на 
тие прекршоци одбие да ја плати така изречената 
казна, постапката по тие прекршоци во прв степен 
ја води надлежниот општински орган на управата. 

По жалбата против решение донесено во прв сте-
пен решава републичкиот орган на управата над-
лежен за работите на финансиите. 

Жалбата против решението не го задржува из-
вршувањето на решението. 

Член 200 
Во поглед на застареноста на правото на водење 

постапка, на наплатата на парична казна по прекр-
шоците од чл. 198 и 199 на овој закон, на надлежно-
ста на органите за водење прекршочна постапка и 
на жалбата, се применуваат одредбите од овој закон, 
а во се друго — одредбите од Основниот закон за 
прекршоците. 

Член 201 
Обврзникот на придонесот односно данокот за 

кој врз основа на деловните книги, сметките за ис-
пораката на стоки и извршените услуги што обврз-
никот е должен да ги евидентира., или на друг на-
чин ќе се утврди дека пријавил личен доход односно 
приход во помал износ отколку што тој фактично 
изнесува или дека не го пријавил имотот, та ако из-
носот на придонесот односно данокот што отпаѓа 
на непријавениот личен доход, приход односно имот 

не повлекува кривична одговорност за делото даноч-
но затајување, ќе се казни за прекршок со парична 
казна до петорниот износ на придонесот односно 
данокот кој отпаѓа на помалку пријавениот доход 
односно приход или на помалку пријавениот имот. 

Покрај паричната казна за прекршок од ста-
вот 1 на овој член, спрема сторителот може да се 
изрече и заштитната мерка одземање на дозволата 
за занимавање со самостојна дејност, во траење до 
пет години. 

Член 202 
Со парична казна до петорниот износ на непла-

тениот придонес кој се пресметува и се плака при 
исплатата на личните доходи (придонес по одбивање) 
ќе се казни за стопански престап работна или дру-
га организација која самостојно остварува доход, 
ако при исплатата на личните доходи од кои се 
пресметува и се плаќа придонес според одредбите 
на овој закон не пресмета и не уплати соодветен из-
нос на придонесот со намера да го одбегне плаќа-
њето на тој придонес. 

Со парична казна од ЗОО до 3.000 динари ќе се 
казни за стопански престап за дејствието од ста-
вот 1 на овој член и лицето во работната и во друга 
организација што е одговорно за пресметувањето и 
уплатата на придонесот по одбивање. 

Член 203 
Со парична казна до петорниот износ на непла-

тениот придонес ќе се казни за прекршок приватен 
работодавец ако стори дејствие од членот 202 став 
1 на овој закон, како и обврзник на придонесот 
кој според одредбите на овој закон е должен самиот 
да го пресмета и уплати придонесот, па тоа не го 
стори во рокот определен со овој закон. 

Член 204 
Со парична казна од ЗОО до 3.000 динари ќе 

се казни за прекршок одговорното лице во држав-
ниот орган ако стори дејствие од членот 202 став 1 
од овој закон. 

Член 205 
Работната или друга организација и приватно 

правно лице ќе се казни за прекршок од 
1.000 до 50.000 динари ако на надлежниот оп-
штински орган- не му даде во определениот рок 
податоци потребни за разрез на придонесот и да-
нокот на граѓаните, кои врз основа на закон е дол-
жна да му ги доставува. 

Со паричната казна од ставот 1 на овој член 
ќе се казни работна или друга организација или 
приватно правно лице, ако изврши исплата на на-
доместок на граѓанин за испорачани стоки и извр-
шени услуги по сметка што не е претходно евиден-
тирана ка ј надлежниот општински орган или ако 
по налог од тој орган не го запре и не го уплати 
придонесот односно данокот. 

Работна или друга организација и приватно 
правно лице ќе се казни за прекршок од 
1.000 до 30.000 динари ако по барање на над-
лежниот општински орган не дозволи преглед 
на своите книги заради утврдување на личните 
доходи и приходи на обврзникот на придонесот и 
данокот. 

За прекршокот од ст. 1 и 2 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во државниот орган, во 
работната или во друга организација или во при-
ватното правно лице со парична казна од ЗОО до 
3.000 динари. 

Член 206 
Работна или друга организација и приватно 

правно лице ќе се казни за прекршок со парична 
казна до 30.000 динари ако придонесот што се пла-
ќа по одбивање го уплати во корист на друга а не 
во корист на онаа општествено-политичка заедница 
на која и припаѓа тој придонес. 
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За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во работната или во дру-
га организација со парична казна од ЗОО до 3.000 
динари. 

Член 207 
Одговорното лице во органот што ќе го завери 

договорот од членот 190 на овој закон без доказ за 
платениот придонес односио данок, ќе се казми за 
прекршок со парична казна од ЗОО до 3.000 динари. 

Член 208 
Странско правно лице ќе се казни за стопански 

престап: 
1) со парична казна од 500 до 10.000 динари ако 

не постапи според одредбите на членот 38 ст. 1 и 
2 од овој закон; 

2) со парична казна од 500 до 50.000 динари ако 
не постапи според одредбата на членот 38 став 3 
од овој закон. 

Член 209 
Странец што ќе постапи според одредбите на 

членот 38 ст. 1, 2 и 3 од овој закон ќе се казни 
За прекршок со парична казна од 500 до 10.000 ди-
нари. 

XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 210 
По исклучок од членот 18 на овој закон, висо-

чината на придонесите и даноците за 1970 година 
што ја пропишуваат Социјалистичка Република 
Србија и другите општествено-политички заедници 
во таа република, може да се утврди според про-
писите за определување на осповиците и стопите на 
придонесите и даноците, што тие ќе ги донесат до 
28 февруари 1970 година. 

Од личните доходи од кои се пресметуваат и 
се плаќаат придонесите при исплатувањето на лич-
ните доходи (придонеси по одбивање) исплатени 
пред денот на влегувањето во сила на прописите 
на општествено-политичките заедници од ставот 1 
на овој член, ќе се пресметуваат и ќе се плаќаат 
придонесите по отопите што важеа на 31 декември 
1969 година. 

Роковите за разрез на придонесите и даноците 
на граѓаните од членот 142 на овој закоп во Соци-
јалистичка Република Србија за 1970 година се 
продолжуваат з& 30 дена. 

Член 211 
Одредбите на членот 9 став 2, членот 14 став 

5 и членот 210 од овој закон влегуваат во сила на 
1 јануари 1970 година. 

Член 212 
Од 1 јануари 1965 година престапуваат да ва-

жат досегашните трајни ослободувања од плаќање 
придонеси и даноци што не се предвидени со Ос-
новниот закон за придонесите и даноците на граѓа-
ните („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64). 

Член 213 
Привремените ослободувања од плаќање даноци 

што се стечени пред 1 јануари 1965 година ќе ва-
жат до истекот на рокот до кој е признаено осло-
бодувањето. 

Член 214 
Привремените олесненија во плаќањето на при-

донесот од земјоделство за земјишта дадени во 
закуп на државни органи и работни и други ор-
ганизации пред 1 јануари 1965 година се призна-
ваат според прописите што важеле до 1 јануари 
1965 година, и тоа за сето време на кое е склучен 
договорот за закуп. 

Привремените олеснеше а во плаќањето на 
придонесот од земјоделство за земјишта дадени во 

закуп на работна организација заради искорустува-
ње за земјоделско производство по 1 јануари 1965 
година а пред 1 јануари 1967 година, се признаваат 
според одредбите од Законот за измени и допол-
ненија на Основниот закон за придонесите и дано-
ците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ",бр. 
52/66) што важеле До 1 јануари 1967 година, и тоа 
за сето време на кое е склучен договорот за закуп. 

Член 215 
На личните доходи и приходите остварени до 1 

јануари 1965 година, ако со Основниот закон за 
придонесите и даноците на граѓаните („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/64) пе е предвидено поинаку, 
ќе се применуваат прописите што тогаш важеле. 

На наследствата и подароците за кои даночната 
обврска настанала до 1 јануари 1965 година ќе се 
применуваат прописите за данокот на наследства 
и подароци што важете во моментот па настапува-
њето на даночната обврска. 

Член 216 
При разрезот на данокот за 1964 година, во слу-

чаите во кои даноците според прописите што ва-
желе до 1 јануари 1965 година се разредувале по 
истекот на годината, ќе се применуваат одредбите 
на прописите што важеле за 1964 година, додека 
на постапката за разрез на тие даноци ќе се при-
менуваат одредбите од Основниот закон за при-
донесите и даноците на граѓаните („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/64). 

Член 217 
По исклучок од членот 18 на овој закон, опште-

ствено-политичкпте заедници се должни стопите на 
придонесите и даноците за 1965 година да ги про-
пишат најдоцна до 28 февруари 1965 година. 

Член 218 
По исклучок од членот 18 па овој закон, височи-

ната на придонесот односно данокот за 1967 го-
дина може да се утврди според прописите за опре-
делување на основиците и стопите што ке ги до-
несат општествепо-политичките заедници до 28 
февруари 1967 година. 

Од личните доходи од кои се плака придонесот 
при исплатата на личните доходи (придонеси по од-
бивање) пред почетокот на применувањето на про-
писите од ставот 1 на овој член, ќе се плаќа при-
донесот по стопите што важеле на 1 јануари 1967 
година. 

Роковите за разрезот со придонесите и дано-
ците од членот 143 на овој закон што ќе се изврши 
во 1967 година, се продолжуваат за 30 дена. 

Член 219 
По исклучок од членот 18 на овој закон, висо-

чината на придонесите односно даноците за 1968 
година може да се утврди според прописите за опре-
делување на основиците и отопите што општестве-
но-политичките заедници ќе ги донесат до 29 февру-
ари 1968 година. 

Од личните доходи од кои се пресметуваат и 
се плаќаат придонесите при исплатата на личните 
доходи (придонеси по одбивање) исплатени пред по-
четокот на применувањето на прописите од ставот 1 
на овој член, ќе се пресметуваат и ќе се плаќаат 
придонесите по стопите што важеле на 1 јануари 
1968 година. 

По исклучок од ставот 2 на овој член, стопите 
на републичкиот и општинскиот придонес од лич-
ниот доход од работен однос и на републичикот и 
општинскиот придонес за образование, што се пла-
ќаат од тој личен доход, пропишани до 29 февруари 
1968 година, ќе се применуваат на сите исплатени 
лични доходи почнувајќи од 1 јануари 1968 година, 
со тоа што до пропишувањето на тие стопи привре-
мено ќе се плаќаат аконтации по стопите што ва-
желе на 31 декември 1967 година. 
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Роковите за разрез на придонесите и даноците 
од членот 143 на овој закон во 1968 година, се про-
должуваат за 30 дена. 

Член 220 
По исклучок од членот 18 на овој закон: 
1) височината на придонесот о ^ вкупниот приход 

на граѓаните за 1968 година ќе се утврди според 
прописите за определување на основиците и стопите 
што републиката ќе ги донесе до 31 декември 1968 
година. Во републиката што не ќе донесе свои про-
писи во тој рок, за утврдување на тој придонес за 
1968 година ќе се применуваат прописите што важе-
ле пред донесувањето на Законот за измени и до-
полненија на Основниот закон за придонесите и да-
ноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/68); 

2) данокот на товарни друмски моторни и прик-
лучни возила и комби-возила се плаќа од 1 јули 
1968 година, на начинот и во рокот што ќе го про-
пише републиката; 

3) за обврзниците на придонесите и даноците од 
занаетчиски и други стопански дејности и од само-
стојно вршење интелектуални услуги, на кои за 
1968 година придонесот односно данокот ќе им се 
утврди по истекот на годината, општинското собра-
ние може да пропише одредбите од Законот за из-
мени и дополненија на Основниот закон за придо-
несите и даноците на граѓаните („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/68) да се применуваат и при утврду-
вањето на нивните обврски за таа година. 

Член 221 
Од 1 јануари 1967 година, како ден на почетокот 

на применувањето на Правилникот за книжење на 
придонесите и даноците на граѓаните („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/66), престанува да важи Уред-
бата за книжењето па придонесите и даноците на 
граѓаните („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/64). 

Член 222 
Одредбите на чл. 77а и 83а од Законот за измени 

и дополненија па Основниот закон за придонесите 
и даноците па граѓаните („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/66), ќе се применуваат и на обврзниците на 
кои разрезот на придонесите за 1966 година ќе им 
се изврши во 1967 година. 

Член 223 
Привремените ослободувања од плаќање данок 

на приход од згради дадени до 15 август 1968 го-
дина, како ден на влегувањето во сила на Законот 
за измени и дополненија на Основниот закон за 
придонесите и даноците на граѓаниве („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/68), престануваат да важат 
кон крајот на 1968 година, ако се во спротивност со 
членот 106 став 5 па овој закон. 

Член 224 
Граѓаните на кои до 15 август 1968 година, како 

ден на влегувањето во сила на Законот за измени 
и дополненија на Основниот закон за придонесите 
и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/68), веќе им било издадено одобрение за вр-
шење занаетчиски дејности, угостителска дејност, 
превозничка дејност или други стопански дејности, 
за кои ќе бите пропишана обврска за давање гаран-
ција во смисла на членот 187 од овој закон, мо-
жат по 31 декември 1968 година да го продолжат 
вршењето на односната дејност ако до тој ден му 
биде дадена изјава за гаранција на органот надле-
жен за издавање одобренија. 

Член 225 
Од 1 јануари 1965 година престануваат да 

важат: 
1) Основниот закон за општествениот придонес 

и за даноците („Службен лист иа ФНРЈ", бр. 1/52); 
2) Законот за придонесот за буџетите од лич-

ниот доход на работниците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 17/61, 44'61, 52/61 и 30/62); 

3) Законот за данокот на приходите од автор-
ските права и за фондот за унапредување на кул-
турните дејности („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
24/60 и 16/61); 

4) Законот за данокот на личниот приход на гра-
ѓаните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/60 и „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 52;63); 

5) Основниот закон за општинскиот локален да-
нок и за месниот самопридонес („Службен лист па 
ФНРЈ", бр. 19/55, 19/57, 55/57, 52/58 и 52/59); 

6) Законот за данокот на наследства и за дано-
кот на подароци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
19/55 и 53/62); 

7) Законот за бруто-приходот на обврзниците на 
данокот на доход од самостојни занимања и друг 
имот („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/64); 

8) Законот за отопите на данокот на доход на 
приходот од адвокатска дејност („Службен лист 
на СФРЈ ' , бр. 15/64); 

9) Уредбата за данокот на доход („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 22 61, 53/61, 30/62 и 42/62); 

10) Уредбата за присилна наплата на данокот и 
на други буџетски приходи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 33/53, 25/57 и 42/62); 

11) Прописите донесени врз основа на прописите 
наведени во точ. 1 до 10 на овој член. 

142. 

Врз основа на членот 37 точка 9 од Законот за 
народната одбрана („Службен лист 'на СФРЈ", бр. 
8769), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМУМОТ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ СРЕД-
СТВА ЗА ЛИЧНА И КОЛЕКТИВНА ЗАШТИТА ОД 

ВОЕНИ ДЕЈСТВА 

1. Граѓаните се должни, како минимум на за-
должителни средства за лична заштита од воени 
дејства, да имаат прв завој (тип 3), прирачна за-
штитна маска од платно, прирачно заштитно наме-
тало од пластично или гумирано платно и средства 
за лична дезинфекција и деконтаминација. 

За изработка на прирачна заштитна маска е 
потребно: 175 cm платно широчина 80 с т (американ, 
циц, ленено платно, синтетична густо ткаена свила); 
едно парче ткаенина во големина 30 '50 cm (велур, 
шајак, каша, штоф, густо ткаено постелно платно); ед-
но парче ткаенина во големина 21Х21 cm (двоен вате-
лин или фланел, еднокатен дублфланел или ќебе); 
едно парче поливипилска фолија 20 <7 cm; 40 m 
конец и 3 m фластер (широчина 2 до 3 cm); 1 m 
кепер-лента или каква и да било лента во широ-
чина 1 до 2 cm. 

За изработка на прирачпо заштитно наметало, 
наместо готово наметало, потребни се 4,5 m полпви-
нилска фолија во широчина 140 cm. 

Средствата за лична дезинфекција и деконта-
минација се: 50 g детерџент или сапун; 50 g сода 
бикарбона; 200 ml чист алкохол; 50 g вата (тампо-
н а , и 1 пакување хартијии шамивчиша. 

2. Работните и други организации и државните 
органи се должни, како минимум на задолжителни 
средства за колективна заштита на своите работ-
ници од воени дејства, да имаат: един прирачна 
аптека на секои 50 работници, едни носила изра-
ботени според димензиите во JUS М.Т5.500, на секои 
100 работници; комплет прирачни средства за де-
зинфекција и деконтаминација на секои 50 работ-
ници; комплет прирачни средства за деконтамина-
ција на предмети, и противпожарни средства пред-
видени со посебни прописи. 
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3. За колективна заштита на станарите во стан-
бени згради во општествена сопственост, станбените 
претпријатија се должни, како минимум задолжи-
телни средства, да обезбедат на секои 10 станови 
едни носила изработени според JUS М.Т5.500, при-
рачна аптека и коплет прирачни средства за дезин-
фекција и деконтаминација. 

4. Прирачната аптека од тон. 2 и 3 на оваа од-
лука садржи: 10 парчиња први завои од различна 
големина, 10 парчиња различни завои (повески), 2 пар-
чиња стомачни завои, 4 парчиња завои за огоре-
ници, 10 парчиња стерилна газа од различна голе-
мина, 10 парчиња триаголни шамии, 10 пакетчиња 
фластери со стерилна газа (ханзапласт и ел.), 3 
пакетчиња обични фластери (леукопласт), 10 пар-
чиња безопасни игли, 1 ножици, 1 молив и 1 болни-
чарско торбе. 

Комплетот на прирачни средства за дезинфек-
ција и деконтаминација на луѓето во работните ор-
ганизации и во државните органи содржи: 2,5 kg 
детерџент, 250 g сода бикарбона, 3 литра чист алко-
хол, 2,5kg вата, 50 пакувања хартијни шамивчиња 
и 100 ампули од 2 ml атропин, со сирети односно 
шприц. 

Комплетот на прирачни средства за деконтами-
нација на предмети во работните и други органи-
зации и во државните органи содржи: 200 g капо-
рит или хлорна вар (на секој т 2 површина), 150 g 
сода, на секој т 2 површина), 20kg крпи и 10 литри 
растворувач (бензин, нафта, петролеј, дизел-гориво, 
керозин) по транспортно средство. 

Комплетот на прирачни средства за деконтами-
нација на предмети во станбени згради содржи: 2 
литра лизол и 10 kg крпи. 

5. Се смета дека работната организација обез-
бедила минимум задолжителни средства за колек-
тивна заштита од точката 2 односно од точката 3 
на оваа одлука ако единицата за цивилна заштита што 
се формира во работната организација односно во 
станбената зграда располага со тие средства. 

6. Работните и други организации во чии делов-
ни простории се собираат поголем број граѓани, како 
што се железнички страници, угостителски дуќани, 
кина, училишта и слични установи и организации, 
се должни, покрај средствата за заштита на своите 
работници, да обезбедат и потребни количини сред-
ства од точката 2 на оваа одлука заради колективна 
заштита на 25% од просечниот број на посетителите 
што можат истовремено да се затечат во тие про-
стории. 

7. Граѓаните се должни да ги набават средствата 
за заштита пропишани во оваа одлука во рок од 
две години од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, а работните и други организации и држав-
ните органи — БО рок од една година. 

Средствата за заштита пропишани во оваа од-
лука што имаат определен рок на траење, мораат 
да се обновуваат по истекот на тој рок. 

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

P. п. бр. 55 
18 март 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

143. 

Врз основа на членот 20 став 1, во врска со чле-
нот 13 став 1 и членот 16 од Законот за формира-
њето и општествената контрола на цените („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68 и 11/69), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ 

ЗА РОТО-ХАРТИЈА 
1. Производителските работни организации мо-

жат постојните продавни цени за рото-хартија да 
ги зголемат до 12%. 

2. Максималните цени од точката 1 на оваа од-
лука се подразбираат со задржување на другите 
постојни услови на продажбата. 

3. Цените формирани во смисла на оваа одлука 
можат да се променат, како затечени цени, по пат на 
спогодување на заинтересираните работни органи-
зации (производители и потрошувачи-купувачи), 
согласно одредбите на Законот за формирањето и 
општествената контрола на цените. 

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

P. п. бр. 53 
19 март 1970 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

144. 

Брз основа на членот 38 во врска со членот 22 
од Законот за формирањето и општествената кон-
трола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/67, 23/67, 40/68 и 11/69), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МАРЖИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ОДДЕЛНИ 

ПРОИЗВОДИ 
1. Работните организации што се занимаваат со 

промет на долу наведените производи, за покри-
вање на своите трошци на трговијата во прометот 
со тие производи, можат да засметуваат вкупна 
маржа до следните износи: 

1) за валани и влечени производи 
од челик 1% 

2) за благородни и квалитетни 
челици 1296 

3) за валани, пресувани и влече-
ни производи на обоени метали 
и нивни легури 7% 

4) за цемент 11% 
5) за режана граѓа, дрвни плочи, 

паркет и бродски под 8% 
6) за пневматици (надворешни и 

внатрешни гуми за сите видо-
ви возила) 15% 

7) за добиточна храна од инду-
стриско потекло: 
а) трици и суви режанки од 

шеќерна репка 0.06 дин./kg 
б) друга добиточна храна од 

индустриско потекло (проте-
инска добиточна храна, кон-
ц е н т р а т итн.) 0,07 дин./kg 

8) за јужно овошје: агруми (пор-
токал^ лимони, грепфрути и 
др.), банани, суво грозје, смок-
ви, урми и др. 1,00 дин./kg 

2. Маржата од точката 1 на оваа одлука се 
однесува на наведените производи од домашно про-
изводство и на такви производи од увоз. 
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Маржата од точката 1 на оваа одлука претста-
вува вкупен износ, така што од него да ги по-
криваат своите трошоци на трговијата во прометот 
на односниот производ работните организации што 
го увезуваат тој производ и работните организации 
што вршат промет на големо и на мало на тој про-
извод од увоз или од домашно производство. 

По исклучок од одредбата на ставот 2 од оваа 
точка, маржата за јужно овошје (точка 1 под 8 на 
оваа одлука) претставува вкупен износ само за по-
кривање на трошоците на трговијата во прометот на 
големо и на мало, а не и за работните организации 
што ги увезуваат тие производи. 

Работните организации од ст. 2 и 3 на оваа 
точка се должни во своите фактури за продажбата 
на тие производи посебно да го искажат износот 
Шј маржата што ја засметале. 

3. Маржата од точката 1 на оваа одлука не 
содржи данок на промет на стоки на мало. 

Маржата се додава врз набавната цена на про-
изводот. 

Како набавна цена на производот, во смисла 
на оваа одлука, се подразбира нето фактурната 
цена, наголемена за зависните трошоци. 

Како зависни трошоци се подразбираат тро-
шоците за натовар и истовар, трошоците на тран-
спортот од складот на добавувачот до складот на 
купувачот, трошоците за осигурување на стоките 
ве транспорт, транспортно^ кало, ломот и раси-
пувањето на стоките и посебните трошоци на па-
кувањето и транспортот на стоките (зимско паку-
вање, враќање на "амбалажа и ел.). 

Како зависни трошоци од ставот 4 на оваа 
точка за производите од увоз можат да се засме-
таат само зависните трошоци што ќе настанат по 
испораката франко југословенската граница. 

4. Одредбите на точката 3 од оваа одлука се 
применуват и на маржите чиј износ или стопа се 
определени со посебни сојузни прописи донесени 
пред влегувањето во сила на оваа одлука или кои 
со такви прописи се задржани на определено ниво, 
со тоа што да се применуваат на производите што 
се наоѓаат под непосредна општествена контрола 
на цените. 

5. Ако ги продава производите по цените што 
ги определува производителот, трговската работна 
организација ги покрива трошоците на трговијата од 
договорените рабати. 

6. Не се смета како зголемување на маржата 
износот на позитивната разлика во цената што ра-
ботната организација ќе го пресмета како разлика 
помеѓу постојната продавна цена (без данокот на 
промет на стоки на мало) на стоките на залихи 
и продавната цена (без данокот на промет на стоки 
на мало) на стоките од ист вид и квалитет што се 
купени подоцна, ако таа разлика во цената се пре-
сметува и се внесува на посебна сметка на разгра-
ничување (конто од групата 29), која во текот на 
годината може да се користи за покривање на не-
гативните разлики во цените за други видови стоки 
на залихи. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престануваат да важат: Наредбата за опре-
делување на маржата во прометот на големо на 
производи на црната металургија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 22/64 и 31'бб) и Наредбата за опре-
делување на маржата на трговските претприја 
тија за продажба на цемент („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/61). 

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

P. п. бр. 54 
19 март 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

145. 

Врз основа на членот 156 став 1 и членот 160 од 
Законот за народната одбрана („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/69), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ И ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ЗА СНИМАЊЕ 
ОД ВОЗДУХ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТЕРИТО-
РИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРЕМЕРОТ НА ЗЕМ-
ЈИШТЕТО, И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊВ 
ОДОБРЕНИЕ ЗА СНИМАЊЕ ОД ВОЗДУХ И ЗА 
ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕМЕР И ИСПИТУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈИШТЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОДРАЧЈА НА 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТЕРИТОРИЈА 

1. Снимање од воздух на југословенската тери-
торија и развивање на аерофотоматеријал за пот-
ребите на премерот на земјиштето можат да вршат 
работните организации основани за вршење премер 
на земјиштето, државните органи надлежни за 
геодетските работи и воените установи што вршат 
геодетски работи. 

2. Заради обезбедување извршување на рабо-
тите од членот 156 став 3 од Законот за народната 
одбрана, организациите и органите од точката 1 на 
оваа одлука се должни пред секое снимање од воздух 
да го известат Државниот секретаријат за народна 
одбрана за подрачјето што имаат намера да го 
снимаат, за времето на снимањето и за чии пот-
реби ќе го вршат снимањето. Државниот секретари-
јат за народна одбрана во рок од 15 дена од денот 
на применото известување ќе ја извести работната 
организација односно државниот орган дали по-
стојат пречки за снимање од воздух на определе-
ното подрачје. Ако Државниот секретаријат за на-
родна одбрана во наведениот рок за тоа не ја изве-
сти работната организација односно државниот ор-
ган, ќе се смета дека не постојат пречки за снимање 
од воздух на определеното подрачје. 

3. Работните организации и државните органи 
што имаат намера да вршат снимање од воздух на 
југословенската територија за други потреби, па 
стопанството или науката, освен за потребите на 
премерот на земјиштето, и да развиваат аерофо-
томатеријал добиен со тоа снимање (член 156 став 2 
од Законот за народната одбрана), или да објаву-
ваат аерофотоматеријал добиен со снимање од воз-
дух (член 157 на тој закон), се должни да му под-
несат барање на Државниот секретаријат за народ-
на одбрана за добивање одобрение за вршење на тие 
работи. 

Работните организации и државните органи 
што имаат намера да вршат работи на премер 
на земјиштето по должината на државната граница 
или југословенскиот морски брег односно работи на 
поврзување со соодветни премери на соседни земји 
(член 158 став 2 од Законот за народната одбрана), се 
должни да му поднесат барање на Државниот сек-
ретаријат за народна одбрана за добивање одобрение 
за вршење на тие работи, а работните опганизацпи 
и државните органи што имаат намера на подрачјата 
што се од посебен интерес за народната одбрана, 
да вршат кој и да е вид премер на земјиштето и 
испитувања (геодетски, геофизички, геолошки, хи-
дролошки и други), се должни да му поднесат бара-
ње на Државниот секретаријат за народна одбрана 
за добивање согласност за вршење на тие работи 
(член 158 став 1 на тој закон). 

4. Барањето за издавање одобрение за снимање 
од воздух на југословенската територија и за раз-
вивање на аерофотоматеријал за потребите на сто-
панството или науката мора да содржи: назив и 
седиште на подносителот на барањето; означување 
на земјиштето или објектот што треба да се сними; 
време на извршувањето на снимањето; назна-
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чување на потребата заради која земјиштето 
или објектот се снима; технички податоци 
за снимањето од воздух (фото-камера, вид 
на фото-материјалот и други карактеристич-
ни податоци); предлог за тоа која работна 
организација или државен орган ќе го врши раз-
вивањето и натамошната обработка на фото-мате-
ријалот што ќе се добие со снимањето од воздух 
и местото на кое тие работи ќе се извршат; пода-
тоци за начинот и обемот на користењето на фото-
материјалот; податоци за тоа која работна органи-
зација или државен орган по користењето ќе го 
чува фото-материјалот кој се добива со снимањето 
од воздух. 

Кога е во прашање снимање на одделни сто-
пански и други објекти, кол барањето мора да се 
приложи и согласност од органот или организа-
цијата што ги користи тие објекти, ако барањето 
не го поднесува непосредно органот или организа-
цијата што го користи објектот кој се снима. 

5. Барањето за издавање одобрение за обја-
вување на аерофотоматеријалот добиен со снимање 
од воздух мора да содржи: назив и седиште на 
подносителот на барањето; назначување на начи-
нот на кој се сака да биде објавен аерофотоматери-
јалот; назначување на подрачјето или објектот што 
е снимен и е содржан во аерофотомате^јалот и 
назначување на потребата заради која се сака да 
биде објавен аерофотоматеријалот. Кон барањето 
се прилага копија на аерофотоматеријалот. 

Ако Државниот секретаријат за народна од-
брана утврди дека аерофотоматеријалот за чие 
објавување се бара одобрение, содржи податоци 
што се од интерес за народната одбрана, ќе му 
соопшти на подносителот на барањето дека тие 
податоци не можат да се објават и ќе побара од 
него тие податоци да не ги внесува во публика-
цијата. 

6. Барањето за издавање одобрение за работите 
на премер на земјиштето по должината на дрзкав-
ната граница и југословенскиот морски брег и на 
поврзување со соодветни премери на соседни земји 
и барањата за добивање согласност од Државниот 
секретаријат за народна одбрана за вршење премер 
и испитување на земјиштето на подрачјата што се 
од посебен интерес за народната одбрана, мораат 
Да содржат: назив и седиште на подносителот на 
барањето; назначување на подрачјето на кое се 
сака да се врши премерот односно испитувањето 
на земјиштето или поврзување со премерот на со-
седните земји; назначување на целта на работите 
и кој ќе ги изведува работите; време на изведу-
вањето на работите и податоците кој ќе ги поседува 
и користи резултатите на премерот односно испи-
тувањето на земјиштето. 

7. Решение по барањата од точката 3 на оваа 
одлука му се доставува на подносителот на бара-
њето во рок од 15 дена од денот на приемот на 
барањето. За донесеното решение Државниот се-
кретаријат за народна одбрана ќе го извести орга-
нот на управата за народна одбрана на републиката 
односно на автономната покраина на чија терито-
рија треба да се врши снимањето од воздух или 
премерот и испитувањето на земјиштето, односно 
на чија територија се однесува аерофотоматери-
јалот. 

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

P. п. бр. 52 
18 март 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Четврток, 26 март 1970 

146 . 

Врз основа на точката 3 од Решението за опре-
делување на царинските контингенти („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69 
и 31/69), во спогодба со сојузниот секретар за над-
ворешна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТО-
ПИ ЗА СТОКИТЕ ЗА КОИ Е ПРЕДВИДЕН ЦАРИН-

СКИ КОНТИНГЕНТ 

1. На увозот на стоките наведени во ова ре-
шение ќе се применуваат, наместо царинските стопи 
предвидени во одделите XVI, XVII и XVIII од Ца-
ринската тарифа која е составен дел на Законот 
за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 
27/69 и 52/69), следните царински стопи: 

ОДДЕЛ XVI — МАШИНИ, АПАРАТИ И УРЕДИ; 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ОПРЕМА; КИВНИ ДЕЛОВИ 

Тари- д 
фен Н а и м е н у в а њ е ^ § 
број « £ 

] 2 3 

84.01 Котли за производство на водена и друга 
пара (исклучувајќи ги котлите за централ-
но греење со топла вода кои се способни да 
произведуваат пара од низок притисок): 

1) Локомотиве™ котли 18 
2) Бродски котли 19 
3) За централно греење 19 
4) Други 19 

84.02 Помошни уреди за парни котли — со во-
дена или друга пара (економизери, прегре-
вани. собирачи на пара, пречистувачи на 
саѓи, фаќани на гас и ел.); кондензатори 
за парни машини и енергетски единици: 

1) Економизери 20 
2) Прегревани 20 
3) Кондензатори за парни машини 19 
4) Друго 20 

.л 

84.03 Газожени и генератори за воден гас, со или 
без пречистувани, ацетиленски генератори 
(со влажна постапка) и слични генератори 
за гас, со пречистувач или не: 

1) Генератори за производство на генера-
торе™ гас 19 

2) Генератори на воден гас 19 
3) Ацетиленски генератори 19 
4) Други генератори 19 

84.04 Парни машини — локомобили (вклучувајќи 
и подвижни машини, освен парни трактори 
од тар. бр. 87.01 или механички движени 
друмски валци) со сопствени котли: 

1) Клипни 19 
2) Турбине™ 22 
3) Други 22 

84.05 Парни машини на вадена и друга пара без 
вградени котли: 
1) Клип ни 25 
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28 
28 
28 

2) Турбине™: 
а) индустриски 
б) за термоелектрани и топлани 
в) бродски 

84.06 Мотори со внатрешно согорување, клипни: 
Царинска стопа според предметот на која 
му припаѓа моторот. 

84.07 Хидраулични машини и мотори (вклучу-
вајќи и водни коли и водни турбини): 

1) Водни турбини и други водни моторни 
машини 23 

2) Водни коли (освен за турбини) 19 
3) Друго 23 

84.08 Други мотори и погонски машини: 
1) Мотори за авиони: 

а) гасни турбини Сл. 
б) реактивни Сл. 

2) Гасни ту рб ини освен за авиони 28 
3) Друго: 

а) мотори 25 
б) погонски машини 25 

84.09 Механички движени друмски валци: 
1) Парни друмски валци 
2) Друмски валци со дизел-погон 
3) Вибро-валци 
4) Други валци 

84.10 Пумпи (вклучувајќи и мото-пумпи и тур-
бо-пумпи) за течности снабдени или не со 
направи за мерење; елеваторр за течно-
сти со ведра, синџири, пропелери, ленти 
и слично: 
1) Пумпи со наизменично прскање 
2) Ротациони пумпи 
3) Центрифугални пумпи 
4) Млазни пумпи 
5) Клипви пумпи 
6) Елеватори на течности 
7) Друго 

84.11 Воздушни пумпи, вакуум-пумпи и воз-
душни или гасни компресори (вклучу-
вајќи и мото-пумпи и турбо-пумпи и ком-
пресори, и генератори со слободен клип 
за гасни турбини); вентилатори, дувалки 
и слично: 

1) Пумпи: 
а) воздушни 
б) вакуум 
в) други 

2) Компресори 
3) Генератори со слободен клип 
4) Вентилатори 
5) Друго 

84.12 Машини за климатизација, што содржат 
во заедничко куќиште моторен вентила-
тор и елементи за менување на темпера-
турата и влажноста на воздухот: 

1) Калорифери индустриски 
2) Уреди за климатизација, автоматски до 

ЗОО ш8 

3) Уреди за климатизација, автоматски, 
над ЗОО т * 

20 
20 
20 
20 

18 
19 
19 
20 
20 
17 
29 

20 
24 
25 
23 
22 
22 
25 

20 

24 

25 

4) Машини компресорски и слични за ла-
дење воздух и вентилации 25 

5) Друго 25 

84.13 Огништа за печки со течни горива (ато-
мизери), за цврсти горива во прав или за 
гасовити; механички огнари-ожези, меха-
нички решетки — скари и механички 
отстранувани на пепел и слични уреди: 

1) Огништа за печки: , 
а) за течни горива 20 
б) друго 21 

2) Механички уреди за отстранување на 
. пепел, ожези за парни котли за наф-

та или плин 20 
3) Автоматски огнари за котли со течно 

гориво 22 
4) Друге 22 

84.14 Индустриски и лабораториски печки, не-
електрични: 
1) Печки и апарати за термичка обработ-

ка на метали, обични 15 
2) Печки и апарати за термичка обработка 

на метали, со неутрална атмосфера 20 
3) Печки за топилници 20 
4) Друго: 

а) печки за печење цемент 18 
б) пекарски печки: 

1) без лента 18 
2) со лента, за леб 19 
3) со лента, за друго печиво 20 

в) друго 20 

84.16 Каландери и слични машини за валање 
(освен за обработка и валање метали и за 
валање стакло) и цилиндри за нив: 

1) Каландери 18 
2) Валци — цилиндри за каландери 18 
3) Друго 18 

84.17 Машини, уреди и слична лабораториска 
опрема, електрично загревани или не, 
за обработка на материјали со менување 
на температурата, како што е греење, го-
твење, пржење, дестилација, пречисту-
вање, стерилизација, пастеризација, па-
рење, сушење, евапоризација, валоризација, 
кондензација или разладување, освен ма-
шини или уреди за домаќинство; грејани 
за вода и грејачи за бањи, неелектрични: 

1) Машини и уреди (освен оние од точ-
ката 2): 
а) машини и уреди за перење и сушење 

текстилни влакна 22 
б) машини и уреди за пречистување 22 
в) машини и уреди за стерилизација и 

пастеризација 22 
г) машини и уреди за парење и су-

шење • 22 
д) машини и уреди за разладување ма-

теријали 22 
ѓ) машини за сушење дрво: 

1) со инфрацрвен^ зраци 19 
2) друго ' 19 

е) автоматски башини за дестилација 
и евапоризација 22 

ж) супарници за преработка на овошје 
и зеленчук 19 
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з) машини за ферментација, одржува-
ње и вештачко старење 22 

ѕ) друго 22 
2) Грејани на вода и грејани на бањи за 

домаќинства; неелектрични 22 

84.18 Центрифуге; машини и апарати за фил-
трирање и пречистување (освен инки за 
филтрирање, цедилки за млеко и слично), 
за течности или гасови: 

1) Апарати За симнување павлака 22 
2) Друго: 

а) ценгрифуги за течности: 
1) индустриски 22 
2) лабораториски 22 
3) други 22 

б) машини и уреди за филтрирање или 
пречистување течности и гасови 22 

84.19 Машини и апарати за чистење и сушење 
шишиња и други контенери; машини за 
полнење, затворање, печатење, капслира-
ње и етикетира ње шишиња, канти, кутии, 
вреќи и други контенери; други машини 
за пакување и амбалажирање стоки, ма-
шини за гасирање пијачки; машини за 
перење садови: 
1) Машини и апарати за перење садова 20 
2) Машини за пакување и завиткување 

стоки 22 
3) Машини за перење, чистење и сушење 

шишиња 22 
4) Машини за затворање и етикетирање 22 
5) Апарати зз гасирање на пијачки 20 
6) Машини за пакување и затворање теч-

ности во пластични обвивки 22 
7) Машини и апарати за пакување кекс и 

слатки 20 
8) Машини за дозирање и пакување 20 
9) Друго 22 

84.20 Ваги за мерење (исклучувајќи ваги со 
осетливост од 5 саитиграми или помалу), 
вклучувајќи и в а г и ' з а контролирање и 
проверување на тежината; тегови за ваги 
од сите видови: 
1) Ваги и апарати за мерење и контрола во 

производството (крански ваги, ваги на 
конвеери, ?а мерење контенери, ваги 
за дозирање) 1-9 

2) Мостки (железнички и колски) 20 
3) Ваги за домаќинства 22 
4) Друго 22 
5) Тегови 15 

84.21 Механички апарати (рачни или не) за ис-
фрлање, дисперзија или распрскување 
течности или прав; апарати за гаснење 
пожар (наполнети или не); аерографски 
пиштоли и слични апарати; машини и 
апарати за исфрлање пара или песок и 
слични машини за исфрлање со млаз: 
1) Машини и апарати за исфрлање пе-

сок и пара и ел., за чистење метални 
предмети # 19 

2) За гаснење пожар 19 
3) Други апарати за распрснување теч-

ности, со пумпи, за разни цели 19 
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4) Атомизери и слични прскалки: 
а) рачни 15 
б) до 400 1, самоодни 18 
в) до 400 ] носени и влечени 18 
г) над 400 1 до 800 1, самоодни 18 
д) над 400 1 до 800 1, влечени и носени 18 
ѓ) над 800 1: 

1) самоодни 18 
2) други 18 

е) друго ' 18 

84.22 Машини и апарати за дигање, манипула-
ција, товарење или растоварување, елек-

трични жичарници и конвеери (на пример: 
лифтови, дигалки, чекрци, кранови, транс-
портер-кранови, витли за макари, ж и -
чарница конвеери со ленти и телеферици), 
освен машини и апарати од тар. бр 84.23: 

1) Лифтови: 
а) товарни 20 
б) за лица 22 

2) Жичарници: 
а) товарни 15 
б) за лица 15 

3) Кранови: 
а) до 50 t носивост 15 
б) над 50 до 500 t носивост 16 
в) над 500 t носивост 18 

4) Машини и уреди за транспортирање во 
ров 18 

5) Друго: 
а) транспортери со гумена или челична 

лента врз база на движење на лен-
таА, со сопствен погон 19 

б) транспортери со гумена или челич-
на лента врз база на вибрација на 
лентата, со сопствен погон 20 

в) дигалки и витли со опирање 20 
г) дигалки, самостојни, подвижни 22 
д) друго 22 

84.23 Машини стабилни или подвижни за ис-
копување, нивелирање, набивање, длабе-" 
ње, дупчење и вадење земја, минерали 
или руди (на пример: механички лопати, 
режачи на јаглен, екскаватори, скрепери, 
нивелири и булдожери, за побивање т и -
пови; снежни плугови без сопствен погон 
(вклучувајќи и приклучоци за снежни 
плугови): 
1) Плугови за чистење снег, гртачи на 

снег и други чистачи на снег, освен 
самоодни 18 

2) Машини за пренесување, како скре-
пери и слично: 
а) самоодни 24 
б) влечени 19 

3) Екскаватори, механички лопати и слич-
ни самоодни уреди ' 24 

4) Булдожери, багери, англдозери и слич-
ни машини: 
а) со мотор до 200 К Ѕ 24 
б) со мотор над 200 К Ѕ 24 

5) Машини за набивање на почва, освен 
друмски валци 24 

6) Машини за побивање п и т о в и 24 
7) Машини за длабински дупчења 24 
8) Машини за експлоатација на нафта 22 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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9) Машини за откоп во рударството 18 
10) Машини за изградба на тунели 24 
11) Гредери 24 
12) Друго 24 

84.24 Земјоделски и градинарски машини за 
приготвување и култивирање земја (на 
пример: плугови, брани, култиватори, 
сеалки и расфрлувачи на ѓубриња); вал-
ци за ливади и спортски терени: 

1) Плугови: 
а) запрежни 15 
б) самоодни 12 
в) трактореки 12 
г) други 12 

2) Р^ултиватори: 
а) запрежни 15 
б) тракторски 12 
в) други 12 

3) Брани: 
а) запрежни 15 
б) тракторски 12 
в) други 12 

4) Валци: 
а) запрежни 15 
б) тракторски 12 
в) други 12 

5) Чинијаши: 
а) запрежни 15 
б) тракторски 12 
в) други 12 

6) Сеалки: 
а) запрежни 15 
б) тракторски 12 
в) други 12 

7) Расфрлувачи на ѓубриња: 
а) запрежни 15 
б) тракторски 12 
в) други 12 

8) Орудија за околу вање (копачки): 
а) запрежни 15 
б) тракторски 12 
в; други 12 

9) Машини за садење, култивирање и 
други за градинарство: 
а) влечени и носени 15 
б) самоодни 12 

10) Друго 15 

84.25 Машини, апарати и справи за берба и 
вршидба на земјоделски производи; преси 
за слама и за храна за добиток; косачки за 
трева, ветерници и слични машини за чис-
тење семе, зрна и мешунест, зеленчук; за 
сортирање јајца и други машини за сор-
тирање земјоделски производи (освен ма-
шини за мелничката индустрија од тар. 
бр. 84.29); 
1) Комбајни за жито: 

а) самоодни 16 
б) влечени 18 

2) Комбајни за пченка: 
а) самоодни 16 
б) влечени 18 

3) Други комбајни: 
а) самоодни 16 
б) влечени 18 

4) Самоврзачки живачки: 
а) запрежни 18 
б) тракторски 16 
в) самоодни 16 

5) Косачки: 
а) запрежни 18 
б) тракторски 16 
в) самоодни 16 

6) Вршалки: 
а) со елеватор 18 
б) без елеватор 16 

7) Ронилки: 
а) рачни 18 
б) моторни 16 

8) Гребла и превртувани за сено: 
а) запрежни 16 
б) други 15 

9) Преси за сено и слама 16 
10) Машини за исфрлање компир и репа 16 
11) Машини за сортирање на: 

а) јајца 17 
б) овошје 17 
в) зеленчук 17 
г) други 17 

12) Друго 18 

84.26 Машини за млекарство {вклучувајќи и 
машини за молзење): 
1) Машини за молзење 15 
2) Машини за преработка на млеко 19 
3) Машини за изработка на сирење, путер 

и слични производи 20 
4) Други машини за млекарство 20 

84.27 Гмечалки — преси, ступи и други машини 
за производство на вино, јаболкница, ово-
шни сокови и слично: 

1) Механички гмечалки и преси за про-
изводство на вино, ракија и сокови 15 

2) Рачни апарати за производство на со-
кови и други пијачки 15 

3) Други уреди за производство на вино, 
ракија и сокови 15 

84.28 Други машини за земјоделство, градинар-
ство, живинарство и пчеларство; уреди 
за никнење снабдени со механичка или 
термичка опрема; инкубатори и полози за 
живинарство: 

1) Инкубатори: 
а) автоматски 18 
б) други 18 

2) Машини за хранење и појење живина 
и добиток: 
а) автоматски 18 
б) други 18 

3) Друго 18 

84.29 Машини за мелничката индустрија и дру-
ги машини (освен машини за земјоделски 
стопанства) за преработка на жито и сув 
мешунест зеленчук: 
1) Мелници чеканари 18 
2) Други мелници 18 
3) Уреди за просевање и пречистување 18 
4) Уреди за лупење и слично 17 
5) Машини и уреди за вадење семе и ни-

куд ци 17 
6) Друго 18 
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84.30 Машини што не спаѓаат во други тариф-
ни броеви на озаа глава, што се употре-
буваат во следните индустрии на храна 
или пијачки- ПР ка река та, слаткарската, за 
изработеа на чоколадни производи, мака-
рони, разнели или слични производи од 
жито за храна, за изработка на прера-
ботки од месо, риби, овошје и зеленчук 
(вклучувајќи и машини за сечење и ре-
жање). за производство на шеќер и пиво: 

1) Машини за приготвување тесто 22 
2) Машини за сечење и одмерување тесто 22 
3 Машини за кланичката индустрија 18 
4) Машини и уреди за преработка на ово-

шје, освен сушарници 19 
5) Машини зз изработка овошни и други 

сокови, освен сушарници 19 
6) Машини и уреди за преработка на зе-

ленчук, освен сушарници 19 
7) Машини и уреди за изработка на шеќер 18 
8) Машини и уреди за изработка на пиво 

и шпприт 20 
9) Машини и уреди за изработка на рас-

тителни масла и масти 18 
10) Машини и уреди за сечење, распрсну-

вање и слична преработка на зрна, 
трска, кртолести делови ити. 15 

11) Друго 22 

84.31 Машини за изработка или довршување 
на целулозна маса, хартија или картон: 

1) Машини и апарати за изработка на це-
лулозна маса, (хартијна маса) и за 
изработка и довршување на хартија 20 

2) Машини и апарати за изработка и до-
вршување на картон и лепенка 20 

3) Друго 20 

84.32 Книговрзачки машини, вклучувајќи и 
машини за шиење книги: 

1) Машини зз бигување, машини за шие-
ње со жица (хефт-машини), моторни, 
освен тул-машини на конец и жица 

2) Друго 

84.33 Машини за сечење хартија или картон од 
сите видови, други машини за преработка 
на хартијна маса, хартија или картон: 

1) Машини за изработка на ќесиња од 
хартија, пликови и други предмети за 
пакување од хартија и картон 

2) Машини за сечење хартија и картон 
3) Друго 

20 

20 

22 

22 

22 

84.34 Машини, апарати и прибори за леење и 
слагање букви; машини, освен машини 
алатки од тар. бр. 84.45, 84.46 или 84.47, 
за приготвување и изработка на печа-
тарски плочички, плочи, клишиња или 
валци; печатарски букви од сите видови, 
матрици со отисоци и клишиња; печа-
тарски плочички, плочи-клишиња, пло-
чички, плочи, валци и литографски ка-
мења приготвени за печатарски цели (из-
мазнет^ иззрнети или полирани): 

1) Машини, апарати и прибор за леење 
и слагање букви: 
а) машини, апарати и прибор за леење 

или слагање (линотип, монотип, 
интертип итн.) 15 

б) машини, апарати и прибор за леење, 
без вградени уреди за слагање 15 

2) Други машини 22 
3) Плочи* валци, и други слични предме-

ти, оспен литсграфски камења: 
а) приготвени за печатарски цели 20 
б) друго 20 

4) Приготвени литографски камења за пе-
чатарски цели 20 

5) Друго: 
а) букви од сите видови од метал 20 
б) друго 20 

84.35 Други машини за печатење, помошни ма-
шини за печатење: 
1) Големи ротациони машини Сл, 
2) Графички машини за печат и цинко-

графија 22 
3) Други графички машини 22 
4) Друго 22 

84.36 Машини за предење од маса (изиску-
вање) вештачки и синтетички текстилни 
влакна: машини за приготвување при-
родни или вештачки и синтетички тек-
стилни влакна; машини за предење и 
кончење; машини за дублирање, навитку-
вање и превиткување (вклучувајќи и ма-
шини за навиткување потка): 

1) Машини за предење од маса ( и з и с к у -
вање) вештачки и синтетички текстил-
ни влакна 20 

2) Машини за приготвување влакна од: 
а) памук, коноп и лен 22 
б) волна 22 
в) синтетични и вештачки влакна 22 
г) други влакна 22 

3) Чистални за памук и вештачки и син-
тетички влакна 22 

4) Влачарници (карди) и развлачници: 
а) за памук, коноп и лен 24 
б) за волна 24 
в) за други влакна 24 

5) Машини за дублирање и чешлање лен-
ти од: 
а) памук, коноп и лен 22 
б> волна 22 
в) вештачки и синтетични влакна 22 
г) за други влакна 22 

6) Предилници и предпредилници: 
а) за памук, коноп и лен 25 
б) за волна 25 
в) за вештачки и синтетички влакна 25 
г) за други влакна 25 

7) Машини за дублирање и кончење пре-
диво: 
а) од памук, коноп и лен 22 
б) од волна 22 
в) од вештачки и синтетички влакна 22 
г) од други влакна 22 

8) Машини за навиткување и пренавит-
кување предиво: 
а) од памук, коноп и лен 25 
б) од волна 25 
в) од вештачки и синтетички влакна 25 
г) од други влакна 25 

9) Други машини 25 
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84.37 Машини за ткаење, плетење, за изработка 
на гајтани, тил, тантели, везови, позаман-

, терија, плетенки или мрежи; машини за 
приготвување предиво за употреба на овие 
машини, вклучува јќи и сновачки, машини 
за шлихтување основа: 

1) Разбои за ткаење волнени, памучни и 
сзилени ткаенини, обични 24 

2) Разбои за ткаење волнени, памучни и 
свилени ткаенини со жакард-машиии, 
бунт и слични машини — автомати 25 

3) Разбои за та ите ли и позамантерија 24 
4) Разбои за ткаење коноп и ленени 

ткаенини 24 
5) Други разбои 25 
6) Машини за плетење чорапи: 

а) рачни 27 
б) други 27 

7) Трикотажни машини: 
а) за рамно плетење 27 
б) за кружно плетење 27 

8) Сновалки 25 
9) Машини за шлихтување 25 

10) Машини за преглед на довршените тка-
енини 22 

И) Машини за поправка на чорапи 27 
12) Друго 27 

84.38 Помошни машини за машините од тар. 
бр. 84.37 (шафт-машини, жакард-машини, 
автоматски запирани на движењето и на 
механизмот за менување правецот на 
движењето на чунокот); делови и прибор 
што исклучиво или главно служат за ма-
шините од овој тарифен број и за оние 
од тар. бр. 84.36 или 84.37 (вретена и кри-
ла за вретена, гарнитури за влачарници и 
нарди; исфрлувачи на нип лови, чуноци, 
нишки и дигани за нишки и игли ити.): 

1) Помошни машини и апарати за маши-
ните од тар. бр. 84.37: 
а) шафт-машини 22 
б) жакард- машини 22 
в) друго 22 

2) Делови и прибор за машините и апа-
ратите од овој тарифен број и од тар. 
бр. 84.36 и 84.37: 
а) вретена 22 
б) крила за вретена 22 
в) гарнитури за влачарници (карди) 22 
г) игли 22 
Д) ДРУГО 22 

84.39 Машини за изработка и довршување кло-
бучина (филц) во парчиња или во форми, 
вклучува јќи и машини за изработка ш а п -
ки и тулци за шапки 27 

84.40 Машини за перење, чистење, сушење, бе-
лење, бојосување, апретирање, довршу-
вање и обложување текстилно предиво, 
ткаенини или изработки од текстилни 
материјали (вклучувајќи и машини за 
перење, пеглање и суво чистење); машини 
за свиткување, навиткување, сечење ткае-
нини; машини за обложување ткаенини 
или други подлоги при изработката на 
линолеум и други покривки за под; ма-
шини за печатење текстил, кожа . ПОЗНА-
НИЦИ, хартија за завиткување, линолеум 
и други материјали и гравирани или ецу-
вани плочи, плочички или валци за овие 
машини: 

1) Машини и апарати, освен оние од точ-
ката 2: 
а) машини за перење и сушење 22 
б) машини за хемиско чистење, до 10 kg 

полнење 22 
в) машини за хемиско чистење, над 

10 kg полнење 22 
. г) машини за пеглање конфекција и 

трикотажа 22 
д) машини за белење и бојосување 

предиво 22 
ѓ) машини за белење и бојосување 

ткаенини 22 
е) машини за шкропење и растегање 

ткаенини 22 
ж) машини и уреди за апретирање и 

слични машини 22 
з) машини за свиткување, сечење и 

навиткување ткаенини 22 
ѕ) други машини и апарати 22 

84.11 Машини за шиење; мебел за вградување 
машини за шиење, игли за машини за 
шиење: 
5) Индустриски машини за шиење ткае-

нини — комплетни 22 
6) Глави за машини од точката 5 22 
7) Индустриски машини за шиење кожа, 

пластика и слично 22 
8) Глави за машините од точката 7 22 
9) Други индустриски машини за шиење 22 

10) Глави за машините од точката 9 22 
11) Мебел за вградба на машини за ш и -

ење 25 
12) Игли за машини за шиење 25 
13) Друго 25 

84.42 Машини (освен машини за шиење) за 
приготвување, ш-ѓавење или обработка на 
к о ж и (заклучувајќи и машини за обувки): 

1) За приготвување и штавење 20 
2) За обработка 22 
3) За изработка и поправка на обувки и 

други изработки од кожа 25 

84.43 Конвертори, лонци за леење, калапи за 
леење и машини за леење за металурги-
ја и лварници на метали: 

1) Машини за леење под притисок 22 
2) Машини за центрифугално леење 22 
3) Машини за континуирано леење: 

а) вертикални 22 
б) хоризонтални 22 

4) Разни уреди за додавање состојки, за 
мешање лив под притисок и во 
вакууми 22 

5) Машини за калапирање 24 
6) Машини за изработка на јадра: 

а) со вдувузање и впукување 24 
б) за школкаести јадра 24 
в) друго 24 

7) Машини за транспорт на песок и за 
у ф р л а њ е песок во калапи (санслин-
гер) 19 

8) К а л а п и за леење: 
а) за инготи 15 
б) други, освен калапите од тар. бр. 

84.60 15 
9) Лонци за леење со механизам 16 
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10) Други лонци за леење 15 
11) Друго 24 

84.44 Валачници и валачнички станови и вал-
ци за нив: 

1) Валачнички станови 17 
2) Валзчнички пруги за топло и ладно 

валање 18 
3) Машини и уреди за конечна дора-

ботка 13 
4) Машини за отсекување полуфабрикати 

и готови валачнички производи 18 
5) Машини за калибрирање 18 
6) Валци за станови 17 
7) Друго 18 

84.45 Машини алатки за обработка на ме-
тали и метални карбиди, освен машини 
од тар. бр. 84.49 или 84.50: 

1) Машини за обработка со деформација: 
а) воздушни чекани, ковачки, маши-

ни. машини за заковање и автомати 
за ковање 20 

б) преси: 
1) со механички погон 24 
2) со хидрауличен погон 24 

в) други машини: 
1) за свиткување, рамнење и отсе-

кување лим 20 
2) за изработка и обработка на 

цевки 25 
3) за обработка на профилиран мате-

ријал 22 
4) за ладно обликување 25 
5) за завалување запци, навои и 

слично 25 
6) други машини 25 

2) Машини за обработка со симнување 
етру га ики: 
а) стругови: 

1) универзални и продукциони до 
350 mm височина на шилците 24 

2) вертикални (карусел) 25 
3) револвер 26 
4) автоматски со едно вретено, ко-

пирни и со програмско управу-
вање 28 

5) други 28 
б) д у п ч а л к а 

1) вертикални (столни и столбии) 25 
2) хоризонтални до 160 mm преч-

ник на вратилото 26 
3) радикални 28 
4) хоординантни, специјални и други 28 

в) брусилки: 
1) за кружна обработка, надворешна 

и внатрешна 28 
2) за рамно брусење Р7 
3) без шилци 27 
4) специјални 2'Л 
5) други 28 

г) острилки 28 
д) глодалки: 

1) вертикални, хоризонтални и уни-
верзални 27 

2) портални и со програмско упра-
вување 28 

3) копнени, специјални и други 28 
ѓ) рендалки: ' 

1) кусоодни и долгоодни 25 
2) вертикални, специјални и провле-

кувачки 26 

е) пили: 
1) листени и лентести 19 
2) циркуларни и специјални 19 

лс) специјал ни машини за обработка 
со симнување на струганки 28 

з) работни единици 28 
ѕ) линиски машини 28 
и) машини за изработка на озабени еле-

менти 23 
ј) специјални автомати 30 
к) машини за лепирање и полирање 28 
л) други машини 28 

84.16 Машини алатки за обработка на камен, 
керамика, бетон, азбест-цемент и слични 
минерални материи или за обработка на 
стакло на ладно, освен машини од тар. бр. 
84.49: 
1) Машини за обработка на камен-гате-

ри и слични машини 15 
2) Машини за мазнење камен 16 
3) Машини за вибрирање бетон 24 
4) Машини и уреди за обработка на бетон 24 
5) Друго 24 

84.47 Машини алатки за обработка на дрво, 
плута, коски, ебонит (тврд каучук), 
тврди вештачки пластични материи или 
други тврди материи за резбарија, освен 
машини од тар. бр. 84.49* 

1) Преси за пресување пластични мате-
рии: 
а) обични 
б) со револвер-глави 

2) Машини за брусење 
3) Машини за изработка на паркет 
4) Машини за стругање дрво 
5) Машини за високофреквентно лепење 

на дрво 
6) Машини за глодање дрво 
7) Машини за брусење дрво 
8) Пили за дрво 
9) Гатери за дрво 

10) Други машини за механичка прера-
ботка на дрво 

11) Автоматски линии за преработка на 
дрво (трансфери и ел.) 

12) Други машини 

84.48 Делови и прибор наменети за употреба 
исклучиво или главно за машините од 
тар. бр 84.45 до 84 47, вклучува јќи и но-
сачи на работни делови и рачки за ала-
ти, глави за сечење навои, разделните 
уреди и слични орудија што се монти-
раат на машини алатки; држачи на алати 
за који и да е тип алати или машини алат-
ки за рачна употреба: 

1) Делови и прибор: 
Царинска стопа спрема предметот на кој 
му припаѓа делот или приборот. 

2) Држачи на алат за рачни справи од 
тар. бр. 82.04, 84 49 и 85.05 

84.49 Делати за рачна употреба, пневматски или 
со вграден неелектричен мотор: 

24 
25 
26 
24 
24 

25 
25 
25 
19 
19 

24 

26 
26 

1) Со пневматски погон 
2) Со хидрауличен погон 
3) Друго 

18 

26 
26 
25 

Страна 422 — Број 13 
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84.50 Апарати за гасно лемење, заварување, се-
чење и цементирање (темперирање) : 

1) Апарати за метализација (обични) 25 
2) Апарати За заварување и лемење, 

обични 25 
3) Апарати за автоматско сечење или за 

сечење со пренос од цртежи 25 
4) Други апарати за сечење и заварување 25 
5) Апарати за површинско калење зап-

чаници 25 
6) Други апарати 25 

84.51 Машини за пишување, освен машини за 
пишување со вградени механизми за сме-
тање; машини за пополнување чекови: 

4) Машини за разни пополнувања 26 
5) Други машини 26 

84.52 Машини за сметање; сметководствени ма-
шини за пишување, регистар-каси, машини 
за франкирање пошта, машини за изда-
вање билети и слични машини што имаат 
уреди за сметање: 

2) Книговодствени машини: 
а) механички 15 
б) електрични 15 

3) Машини за регистрирање и за изда-
вање билети 15 

4) Машини за франкирање пошта 15 
5) Регистар каси 26 
6) Други 26 

84.53 Машини за статистика со систем на дуп-
чени картички (на пример, сортирки, 
сметачи и табелирки); сметководствени 
машини со систем сличен на системот на 
дупчени картички; помошни машини за 
овие машини (на пример, дупчалки и ма-
шини за испитување): 
1) Машини за приготвување (дупчење, 

проверување, репродукување, среду-
вање ити.) 15 

2) Машини за обработка (табелирки, сме-
тачи и ел.) 

3) Други 15 

84.54 Други к а н ц е л а р и и машини (на пример, 
машини за умножување хектографски и 
шаблонски, машини за адресирање, маши-
ни за сортирање метални пари, машини за 
броење и завиткување метални пари, апа-
рати за острење моливи, за перфорирање 
и соединување): 

1) Апарати за умножување и машини за 
адресирање 15 

2) Машини за сортирање, броење и за-
виткување метални пари и апарати 
за наплатување 15 

3) Апарати и машини за следење проце-
сот на производството 15 

4) Машини и уреди за приготвување по-
датоци за нумеричко програмирање 15 

5) Други прости машини (за острење и 
соединување и ел.) 15 

6) Други машини 15 

84.55 Делови и прибори (освен покривките, ко-
ферите за машини и ел.) што се исклу-
чиво или главно наменети за машините 
од тар. бр. 84.51 до 84.54: 

Царинската стопа спрема предметот на кој 
му припаѓа делот или прибором 

84.56 Машини за сортирање, просевање, се-
парација, перење, кршење, мелење и ме-
шање земја, камен, руди и други мине-
рални материи во цврста состојба (вклу-
чувајќи и прав и хмаса-паста); машини за 
агломеризација, леење и обликување цврс-
ти минерални горива, керамичка маса, 
нестврднати цементи, гипс и ел. и други 
минерални производи во прав или во фор-
ма на маса, машини за изработка леарски 
калапи од песок: 

1) Машини и уреди за изработка на елек-
тропорцелан 24 

2) Уреди и опрема за приготвување и 
вградување бетон 24 

3) Уреди за сортирање, флотирање и бри-
кетирање 22 

4) Машини за оформување и калапира-
ње градежни материјали (од кера-
мички материјал, цемент, вар, гипс) 24 

5) Машини и уреди за производство на 
градежни материјали (дробилки, сита, 
перални, мешалки, сушилници, пречи-
стувач^ жрвни, мелници, дезинте-
гратори и пулверзатори) 24 

6) Машини за изработка леарски калапи 24 
7) Друго 24 

84.57 Машини за изработка и обработка на 
стакло (освен машини за обработка на ста-
кло на ладно); машини за склопување 
електрични сијалици, електронски и слич-
ни ламби и цевки: 
1) Машини за производство на рамно 

стакло 20 
2) Машини за изработка на друго стакло: 

а) за изработка шупливо стакло 20 
б) за изработка балони за електрични 

сијалици 20 
в) друго 20 

3) Машини за склопување електрични си-
јалици, радио-ламби или цевки, цев-
ки-за катодни зраци, ити. 15 

84.58 Машини — автомати за продажба (мар-
ки, цигари, чоколади и прехранбени про-
изводи), чие функционирање не е засно-
вано врз коцка или игра на среќа: 

1) Автомати за продажба на цигари и чо-
колада 15 

2) Автомати за продажба на поштенски 
марки 15 

3) Автомати за продажба на топли или 
ладни напивки 15 

4) Други автоматски машини за продаж-
ба на потрошни стоки 15 

5) Друго 15 

84.59 Машини и механички справи (освен оние 
годни исклучиво или главно како делови 
од други машини и апарати) што не спа-
ѓаат во ниеден тарифен број од оваа глава: 

2) Друго: 
а) машини и справи за изработка и 

одржување бетонски и асфалтни 
коловози 19 

б) машини и справи за тутуновата ин-
дустрија 24 
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в) специјални справи за транспорт и 
пакување градежни материјали 
(ќерамида, тула, керамика, цемент, 
вар. гипс) 

г) машини и справи за градење и одр-
жување железнички пруги 

д) машини и справи за изработка изо-
лирани спроводници 

ѓ) машини за хемиска обработка на 
дрво 

е) машини и уреди за амалгамација и 
цијанизација 

ж) хидромеханичка опрема без цево-
води 

з) трансфер-лшгии за бојосување 
ѕ) кормила реки уреди 
и) метални за приготвување пласти-

чни материи 
ј) механички справи за автоматско от-

ворање и затворање бродско грло 
к) друго 

84.60 Леарски кутии за леарници на метали, ка-
лапи за леење метали (освен калапи од ти-
пот за инготи), за метални карбиди, за стак-
ло, за минерални материи (на пример: кера-
мичка маса, бетон или цемент) или за 
каучук или вештачки пластични мате-
рии: 
1) Калапи за центрифугално леење 
2) Друго 

84.61 Славини, вентили и слични уреди, за 
цевоводи, котли, резервоари, каци и сли-
чно, вклучувајќи и вентили за намалува-
ње притисок и термостатички контролирани 
вентили: 
1) Автоматски 
2) Други 

84.62 Топчести, 
ла гери: 
3) Иглести 

24 

19 

22 

20 

17 
22 

24 

24 

24 
24 

15 
15 

валчести и иглести тркални 

19 
17 

20 

84.63 Трансмиспони оски, лакотни лостови, куќи-
шта за лагери, лагери за рамни оски, запча-
ници и склопови на зачпаници (вклучу-
вајќи и фрикциони запчаници и менувач-
ки кутии и други склопови за менување на 
брзини) замавнувачи, преносници и бло-
кови преносници, квачила и осми споеви — 
зглобови: 
1) Склопови на запчасти тркала и други 

склопови за менување брзина 
2) Чекрци и блокови за чекрци 
3) Друго 
4) Оски за преживување сила 

84.64 Затворани и слични спој ници од метални 
листови, комбинирани со други матери-
јали (на пример, азбест, филц или кар-
тони) или од метални фолии; сетови, или 
асортимани на затиначи и слични спој-
и ш е изработени од различен материјал, 
За машини, цевоводи, цевки и слично во 
кесичиња, обвивки или слични пакувања 

84.65 Делови од машини што не содржат елек-
трични приклучоци, изолациони делови, 
калеми, контакти или други електрични 

22 
16 
16 

16 

16 

карактеристики, и кои не спаѓаат во кој. 
и да е друг тарифен број на оваа глава: 

1) Бродски пропелери 18 
2) Рамки и постамент^! за машини 15 
3) Други делови 18 

85.01 Електрични генератори, мотори, претво-
рани — конвертори (ротациони или ста-
тички), трансформатори, исправувани и 
и с п р а в у в а ч ^ апарати, индуктори: 

1) Генератори, мотори и претворани — 
конвертори: 
а) генератори и мотори: 

1) мотори за горилпици 27 
2) други: 

аа) со тежина до 5 kg заклучно 
по парче 27 

бб) со тежина над 5 kg до 100 kg 
по парче 26 

вв) со тежина над 100 kg до 
1.000 kg тежина по парче 25 

гг) над 1.000 kg тежина по парче 25 
б) претворачи-конвертори: 

1) ротациони 28 
2) статички 28 

2) Трансформатори: 
а) мерни: 

1) до 10 kg тежина заклучно 
но парче 27 

2) над 10 kg по парче 26 
б) други: 

1) до 10 kg тежина заклучно по 
парче 24 

2) од 1 kg до 100 kg заклучно по 
парче 24 

3) над 100 kg до 1 ООО kg на заклуч-
но по парче 24 

4) над 1.000 kg на парче 24 
3) Исправу вачи и испра ву вачки апарати 25 
4) Друго 28 

85.02 Електромагнети; перманентни магнети и 
предмети од специјални материјали за 
перманентни магнети кои се полу-
производи (бл анке) за такви магнети; 
електромагнетни и перманентна! магнетски 
футери, спој ници, стегачки направи и 
слични држачи при работата; електромаг-
нетски квачила и куплунзи; електромаг-
нетски кочници; електромагнетски глави 
за дигање: 
1) Електромагнети 19 
2) Перманентна! магнети 19 
3) Електромагнетни кочници: 

а) за автомобили > 19 
б) други 19 

4) Електромагнетни квачила и куплунзи 19 
5) Електромагнетни глави за дигање 19 
6) Друго 19 

85.03 Примарни клетки и примарни батерии: 
1) Суви елементи за електрични џебни 

ламби 20 
2) Друго 20 

85.04 Електрични акумулатори: 
1) Оловни акумулатори (киселички) : 

а) автомобилски 18 
б) други 18 

2) Челични акумулатори (алкални) 18 
3) Друго 18 
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85.05 Рачни алати со вграден електричен мотор: 
1) За дупчење 26 
2) За рамнење, димензионирање или по-

вршинска обработка 26 
3) Кружни и синџирпи пили 26 
4) Бетонски вибратори 26 
5) Друго 26 

85.06 Електромеханички апарати за домаќин-
ство, со вграден електричен мотор: 

1) Смукал ки за прав 22 
2) Апарати за мазнење и чистење подови 22 
3) Вентилатор!! 22 
4) Апарати за мелење и мешање пре-

хранбени продукти (миксери) 22 
5) Друго 22 

85.07 Електрични апарати за бричење и стри-
жење со вграден електричен мотор: 

1) За бричење 22 
2) За стрижење 22 

85.08 Електрична опрема за движење и палење 
мотори со внатрешно согорување (вклу-
чувајќи и магнети за палење, динамо-ма-
гнети, калеми за палење, мали стартер 
мотори, свеќички за палење и усвитување); 
динама и прекинувачи што се употребу-
ваат со овие мотори: 

1) Стартери за мотори и динама 24 
2) Магнети за палење: 

а) динамо-магнети 24 
G) други 24 

3) Мпдукциопи калеми 24 
4) Свеќички 24 
5) Магнетни замавнувачи 24 
6) Разводници 24 
7) Греј ачки елементи 24 

85.09 Електрична опрема за осветление и сиг-
нализација, електрични бришани на ста-
кло, апарати за спречување смрзнување 
и замаглување, за велосипеди и моторни 
возила: 
1) Бришани на стакло, апарати за спре-

чување смрзнување и замаглување, за 
моторни возила 24 

2) Електрични апарати за осветление и 
сигнализација на моторни возила 24 

3) Електрични апарати од сите намени, за 
велосипеди и мопеди 24 

85.10 Електрични преносни светилки (ламби), 
батериски и магнетни, освен ламбите од 
тар. бр. 85.09: 

1) Џебни електрични ламби 
2) Електрични ламби со акумулатор и 

сопствено полнење 
3) Рударски и слични ламби со акумула-

тори 
4) Друго 

20 

22 

20 
22 

85.11 Индустриски и лабораториски електрич-
ни печки, рерни и индукциона и дие-
лектрична опрема за греење; електричш1 
машини и апарати за заварување, лету-

вање и соединување и слични електрични 
машини и апарати за сечење: 

1) Индустриски и лабораториски печки и 
рерни: 
41) печки греани со отпор (отпорна) 20 
б) ипдукцпони 20 
в) лични 20 
г) други 20 

2) Ипдукциона и диелектрична грејна оп-
рема 22 

3) Електрични машини и апарати за зава-
рување, летување и соединување 22 

4) Друго 22 

85.12 Проточни грејачи за вода или грејани за 
вода во резервоари и потопувачки греја-
ч а електрични апарати за греење земји-
шта и електрични апарати — греалка за 
греење простории; електрични апарати за 
уредување коса (за сушење, ондулација 
и слично); електрични пегли; електротер-
мички уреди за домаќинство; електрични 
греј ни отпорници освен оние од јаглен 
(тар. бр. 85.24): 
1) Електрични проточни грејачи, грејачи 

со резервоар и потопуЕачки грејани: 
а) за потребите на домаќинства 
б) друго 

2) Електрични греј ни апарати за просто-
рни, подови и транспортни средства: 
а) за потребите на домаќинства 
б) за транспортни средства 
в) друго 

3) Шпорети индустриски, скари индус-
триски, пржалки индустриски и слич-
но, со комбинован електричен и друг 
мотор 

4) Електрични апарати за сушење коса 
(без хауба) 

5) Електрични решои, шпорети, скари, 
пржилки и ел. за домаќинство 

6) Електрични пегли за мазнење: 
а) за потребите на домаќинство 
б) други 

7) Апарати за сончање со и н ф р а ц р в е н 
и слични зраци 

8) Апарати за сушење раце 
9) Друго 

85.13 Електрични апарати за жична телефони-
ја и телеграфија (вклучувајќи и апарати 
за телекомуникација по пат на пренесен 
фреквентен систем): 

1) Телефонски централи: 
а) индукторски, и уреди за најавува-

ње и испитување 25 
б) автоматски телефонски централи од 

други системи, освен системот „че-
кор но чекор" 26 

в) други автоматски телефонски цен-
трали 26 

2) Телефонски апарати: 
а) индустриски SV и слични 19 
б) автоматски и телефонски апарати 

и регистрирачки телефонски апа-
рати 24 

3) Телеграфски апарати и уреди, рачни 19 
4) Високофреквентни телефонски уреди 24 

22 
22 

24 
24 
24 

24 

25 

25 

25 
24 

24 
24 
25 
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5) Автоматски телеграфски централи — 
меѓумесни и автоматски централи во 
железничка сигнализација 27 

6) Телепринтери и слични електрични 
апарати 15 

7) Други телеграфски апарати 27 
8) Високофреквентни уреди 27 
9) Телефонски уреди на UKT до 1.000 

врски 27 
10) Телефонски уреди на UKT над 1.000 

врски 27 
И) Друго 27 

85.14 Микрофони и постаменти за нив; звуч-
ници; аудио-фреквентни електрични по-
јачала: 

1) Звучници 19 
2) Микрофони 22 
3) Држачи на микрофони и слични но-

сачи 
4) Појачала — нискофреквентни 22 
5) Друго 22 

85.15 Радио-телеграфски и радио-телефонски 
преносни и приемни апарати; радиоеми-
сиони и телевизиски преносни и прием-
ни апарати (вклучувајќи ги и оние со 
вградени грамофони) и телевизиски каме-
ри; помошни апарати за радио-навигаци-
јата, радари и радио-контролни апарати 
за далечина: 

1) Телевизиски приемници, комбинирани 
или не со грамофон или радио: 
б) антени и делови за антени 18 
в) делови за приемници 20 

2) Радио-приемници, комбинирани или не 
со грамофон: 
в) делови за радио-приемници 20 

3) Друго: 
а) предаватели и приемници за врска 

(бродски, специјални) 15 
б) авионски радари и радиостаници 

за врска со авиони 15 
в) бродски радари 15 
г) радио-гониометриски станици и ком-

плетни уреди за радио-локација во 
сообраќајот (земски радар и ел. 
VOR-ови, маркери) 15 

д) радио-телефонски приемници и от-
премници 15 

ѓ) апарати и уреди за пренос на слики 
и факсимили 15 

е) еурофони (апарати за зголемување 
на телевизиски слики) 15 

ж) друго 20 

85.16 Електрична опрема за контрола на со-
обраќајот на железниците, друмовите и 
внатрешните водни патишта и опремата 
што се употребува за слични цели во 
пристанишните инсталации и на аеродро-
мите: 
1) Сигнални и сигурносни уреди: 

а) во железничкиот сообраќај 12 
б) во друмскиот сообраќај 12 
в) во пловидбениот сообраќај 12 
г) во воздушниот сообраќај 12 
д) во рудниците 12 

2) Електрични-електронски апарати за 
контрола на сигурноста и командува-
ње во сообраќајот: 

а) во железничкиот сообраќај 
б) во друмскиот сообраќај 
в) во пловидбениот сообраќај 
г) во воздушниот сообраќај 
д) во рудниците 

3) Друго 

85.17 Електрични апарати за звучна PI визуел-
на сигнализација (ѕвона, сирени, покажу-
в а ч ^ табли, алармни апарати за заштита 
од кражба и пожар), освен оние од тар. бр. 
85.09 или 85.16: 
1) За звучна сигнализација 
2) За визуелна сигнализација 
3) За комбинирана, звучно-визуелна сиг-

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

12 нализациЈа 

85.18 Електрични кондензатори, константни или 
принудувачки: 
1) Константни (постојани) 19 
2) Друго 19 

85.19 Електрични апарати за вклучување и ис-
клучување на електрични струјни кола; 
за заштита на електрични кола и за из-
работка на споеви зи или во електрични 
струјни кола (на пример: прекинувачи, 
релеи, осигурувачи, одводници, на пре-
напон, утикачи, фасунзи, приклучоци, 
приклучни ленти, приклучни кутии); от-
порници константин или пригодувачки 
(вклучувајќи ги и потенциометрите), ос-
вен греаните отпорници; разводни табли 
(освен телефонски разводни табли) и 
контролни табли: 
1) Атвоматски регулатори на напон и 

струја 25 
2) Стандарден елемент — блокови соста-

вени од отпорници, кондензатори, 
транзистори, за изработка на автомат-
ски, регулациони и слични уреди 25 

3) Модулни елементи на електрониката 25 
4) Расклопни апарати, од низок и висок 

напон 25 
5) Разводни уреди со вградени апарати 

(командни, разводни и сигнални таб-
ли, пултови и ел.) 25 

6) Заштитни уреди за постројка од висок 
и низок напон (осигурувачи, одвод-
нине! на пренапон, релеи, прекину-
вачи и др.) 20 

7) Прибори за електрични машини: 
а) разни двигатели и механички при-

бери и ел. 25 
б) регулатори на брзината, вртењето и 

други 25 
8) Сервомеханизми, селсини и слични 

уреди, вклучувајќи и електронски 
уреди со слични намени 25 

9) Отпорници, променливи и со постојана 
вредност: 
а) индустриски за вградување 19 
б) лабораториски мерни 24 

10) Друго 25 

85.20 Електрични сијалици со влакна и елек-
трични сијалици со празнење (вклучу-
вајќи и инфрацрвени и ултравиолетови 
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сијалици); лачни ламби; фотографски 
ф л е ш сијалици со електрично палење: 

1) Сијалици: 
а) со влакно: 

1) сијалици за моторни возила 22 
2) сијалици од мали големини 22 
3) друго 22 

б) на празнење 23 
в) со гасно полнење 23 
г) сијалици за сите проекциони апа-

рати и р е ф л е к т о р е ^ сијалици над 
1 kW 15 

д) ултравиолетов!! и инфрацрвени си-
јалици 25 

ѓ) друго 25 
2) Спирали за сијалици — — — — 20 
3) Грла за сијалици — — — — — 18 
4) Подножја за сијалици од сите видови 

и за флуоресцеитни цевки — — — 18 
5) Арматури и прибор за флуоресцентно 

и живино осветление — — — — 18 
6) Друго — — — 28 

85.22 Електрични стоки и апарати (освен оние 
годни за употреба и исклучиво или главно 
како делови од други машини или апа-
рати), што не спаѓаат во кој и да е друг та-
рифен број од оваа глава: 

1) Забрзувани (акцелератор!!) на чести-
чки, набиени со електрична енергија 15 

2) Друго: 
а) електрични апарати за палење 

мини во рударството — — — — 15 
б) мински детектори — — — — — 15 
в) друго — — — — — — — — 15 

85.23 Изолирани електрични ©проводници 
(вклучувајќи и емајлирани и анодизира-
ни) како: жици, кабли, прачки, ленти и 
слично (вклучувајќи и коаксијални каб-
ли), со или без приклучни делови: 
1) Кабловски гарнитури — — — — 18 
2) Кабли за пренесување сила — — 18 
3) Кабли за телекомуникација — — — 18 
4) Коаксијални кабли — — — — — 18 
5) Изолирани спроводници — — — — 18 
6) Жици за навитки — — — — — 18 
7) Друго — — — — — — — — 18 

85.24 Јаглени четнички, јаглен за лачни ламби, 
јаглен за батерии, јаглеви електроди и 
други предмети од јаглен што се употре-
буваат за електрични цели: 

1) Јаглени (аморфни) електроди — — 8 
2) Електроди за сијалици — 
3) Графитни четкици и други лизгавте 

контакти — — — — — — — 
4) Графитни електроди, па и во блокови 
5) Графитни стапчиња за батерии — — 
6) Електроди за лачни ламби — — — 
7) Друго — — — — — — — — 

85.25 Изолатор!! од кој и да е материјал: 
2) Од тврд каучук — — — — — — 
4) Од пластични материи — — — — 

— — 8 

10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 

85.26 Изолациони фитинзи за електрични ма-
шини, уреди или опрема, изработени во 
целина од изолационен материјал или со 
незначителни компоненти од метали вгра-
дени за време на леењето со цел за сое-
динување, освен изолаторите од тар. бр. 
85.25: 

1) Од керамички материјали — — — 10 
2) Од пластични материјали — — — 10 
3) Друго — — — — — — — — 10 

85.27 Цевки за електрични спроводник! и с т а -
ници за нив, од прости метали, обложени 
со изолациони материјали: 
1) Изолациони цевки од олово и нивни 

слојни делови — — — — — — 10 
2) Друго — — — — — — — — 10 

85.28 Електрични делови за машини и апарати, 
што не се споменати ниту опфатени во 
другите тарифни броеви од оваа глава — 27 

ОДДЕЛ ХУИ — ВОЗИЛА, ВОЗДУХОПЛОВИ И 
НИВНИ ДЕЛОВИ; ПЛОВИЛА И ПРИДРУЖНА 

ТРАНСПОРТНА ОПРЕМА 

86.01 Парни шински локомотиви и тендери: 
1) Парни локомотиви — — — — — 18 
2) Тендери — — — — — — — — 17 

86.02 Електрични шински локомотиви, на аку-
мулатори или со надворешен извор на 
електрична енергија: 
1) Акумулаторон електрични локомо-

тиви — — — — — — — — — 15 
2) Акумулаторски маневарки и слични 

шински возила — — — — — — 15 
5) Други локомотиви и маневарки — — 15 

86.03 Други шински локомотиви: 
3) Дизел механички локомотиви — — 15 
4) Локомотиви со други извори на енер-

гија, освен пара и компримиран воз-
дз^х и освен локомотивите од тон. 1, 2 и 3 15 

5) Други шински локомотиви — — — 15 

86.04 Моторни железнички и трамвајски вагони 
патнички, вагони за мебел и товарни 
вагони, и моторни дресини: 
5) Моторни товарни вагони — — — — 20 
6) Моторни дресини: 

а) автомобили — — — •— — — 20 
б) камиони — — — — — — — 20 
в) друго — — — — — — — — 20 

7) Друго — — — — — — — - 20 

86.05 Железнички и трамвајски патнички ва-
гони и вагони за баг^ж, санитетски ваго-
ни, затворски вагони, вагони за испиту-
вање, поштенски вагони и други специ-
јални железнички вагони: 
2) Трамвајски приколки: 

а) патнички — — — — — — — 15 
б) товарни — — — — — — — 20 
в) други — — — — — — — — 20 

3) Друго — — — — — — — — 20 

86.06 Железнички и трамвајски вагони — рабо-
тилници, дигалки и други сервисни во-
зила: 

1) Железнички вагони-работилници — 20 
2) Железнички вагони-дигалки — — 20 
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3) Други железнички сервисни возила 20 
4) Дресини без мотор — — — — — 16 
5) Трамвајски вагони-работилници — — 20 
6У Трамвајски вагони-дигалки — — — 20 
7) Друго — — — — — — — — 20 

86.07 Железнички и трамвајски вагони за пре-
воз на стоки: 

1) Железнички вагони: 
з) загонетки и јамски колички — — 15 

2) Трамвајски вагони — — — — — 15 

86.08 Друмско-ж.елезнички и слични контенери 
специјално конструирани и опремени да 
бидат подеднакво годни за железнички, 
друмски и бродски транспорт: 

1) За компримирани гасови — — — 15 
2) За течност — — — — — — — 15 
3) За цемент и вештачки ѓубриња — — 15 
4) за превоз на радиоактивни материи — 15 
5) За превоз на стоки во растурена сос-

тојба — — — — — — — — 15 
6) Друго — — — — — — — — 15 

86.09 Делови за железнички и трамвајски ло-
комотиви и шински возила: 
2) Бандажи — — — — — — — — 15 
3) Кочници — — — — — — — — 15 
4) Одбојници — — — — — — — 15 
5) Друго — — — — — — — — 15 

86.10 Железнички и трамвајски шински скло-
пови и фитинзи, механичка опрема не-
електрична, за сигнализација и контрола 
на друмски, железнички или други вози-

ла, на бродови или воздухоплови, на делови 
колосеци, фитинзи или опрема: 
1) Железнички и трамвајски колосеци и 

нивни фитинзи: 
а) монтирани шини — — — — — 12 
б) свртници — — — — — — — 15 
в) друго — — — — — — — — 15 

2) Механичка опрема неелектрична, за 
сигнализација и контрола на сите ви-
дови сообраќај: 
а) комплетни уреди со регулација — 15 
б) опрема со хидраулични и пневмат-

ски или слични уреди, но без уред 
за регулација — — — — — 15 

в) друго — — — — — — — — 15 

87.02 Моторни возила за превоз на лица, стоки 
или материјали (вклучувајќи и спортски 
моторни возила, освен оние од тар. бр. 
87.09): 

1) Моторни возила за превоз на лица, 
освен моторни возили за јавен сообра-
ќа ј : 
б) болнички коли — — — — — — 20 
в) друго — — — — — — — — 35 

2) Моторни возила за превоз на лица во 
јавниот сообраќај: 
в) тролејбуси — — — — — — 15 

3) Моторни возила за превоз на стоки 
или материјали: 
д) возила за собирање ѓубре — — — 20 

дигање, противпожарни коли, коли за 
чистење улици, снежни плугови, "Коли за 
полевање улици, камиони-дигалки, ре-
флектор е ки кол**, подвижни работи пн ин и 
и подвижни радиолошки коли), освен мо-
торни возила од тар. бр. 87.02: 

1) За геолошки истражувања — — — 25 
2) За чистење снег — — — — — — 10 
3) За чистење улици — — — — — 10 
6) Камиони-дигалки — — — — — 10 
7) Подвижни работилници (коли-рабо-

ти линии) — — — — — — — 20 
8) Радиолошки коли — — — — — 20 
9) Подвижни клиники — — — — — 20 

11) Друго — — — — — — — — 20 
87.04 Ша син со мотори за моторни возила од 

тар бр. 87.01, 87.02 и 87 03: 
1) За патнички автомобили — — — — 35 
2) За други возила: 

а) за трактори — — — — — — 20 

87.05 Каросерии (вклучувајќи и кабини) за мо-
торни возила од тар. бр. 87.01. 87.02 и 87.03: 

1) Каросерии за автобуси и тролејбуси — 20 
3) Друго — — — — — — — — 20 

87.06 Делови и прибор за моторни возила од 
тар. бр. 87.01, 87.02 и 87.03 
Царинска стопа спрема предметот на кој му 
припаѓа делот или прибором 

87.07 Механички подвижни товарни возила за 
манипулација со стоки или материјали во 
фабрики или околу нив, складови и други 
места (на пример: влечни коли, коли-ди-
галки-виљушкари, кола платформа); трак-
тори што се употребуваат на платформи 
на железнички станици, делови за горе 
споменатите возила и трактори: 

1) Комплетни возила со сопствен погон 15 
2) Акумулаторон возила — — — — 15 
ЗУ Делови — — — — — — — — 15 

87.09 Моторцикли, авгоцикли и велосипеди со 
помошен мотор, со или без приколки; 
приколки од сите видови: 
1) Моторцикли и скутери — — — — 28 
2) Мопеди — _ — — — — — — 28 
3) Велосипеди со помошен мотор — — 25 
4) Друго — — — — — — — — 28 

87.10 Велосипеди (вклучувајќи и трицикли за 
пренесување стоки), без мотор: 

1) Спортски велосипеди и туринг — вело-
сипеди — — — — — — — — 25 

2) Тркачки велосипеди — — — — — 20 
3) Детски велосипеди, со пречник на тр-

калата над 24" — — — — — — 20 
4) Друго — — — — — — — — 25 

87.03 Моторни возила за специјални цели (како 
што се камиони опремени со справи за 

87.11 Колички за инвалиди со уреди на меха-
нички погон (со или без мотор) — —, — 12 
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87.12 Делови и прибор за предметите од тар. бр. 
87.09, 87.10 и 87.11: 
1) Од тар. бр. 87.09 — — — — — — 28 
2) Од тар. бр. 87.10 — — — — — — 25 
3) Од тар. бр. 87.11 — — — — — — 12 

87.13 Детски колички или инвалидски колички 
(освен со моторен и друг механички по-
гон) и нивни делови: 
1) Детски колички — — — — — — 12 
2) Инвалидски колички — — — — — 12 
3) Друго ._ — — — — — — — 12 

87.14 Други возила (вклучувајќи и приколки), 
без механички погон, и нивни делови: 

1) Приколки отворени за растурен товар 
и за концентрирани товари, обични — 15 

2) Приколки со контенери за цемент, ви-
но, како и ладилници итд. — • — — 15 

3) Приколки со кипер-уреди и со уреди 
за автоматско товарење и растовару-
вање — — — — — — — — 22 

4) Приколки за превоз на товар над 15 
тони, со хидраулични или други уреди 24 

5) Други возила — — — — — — 24 
6) Делови — — — — — — — — 24 

88.02 Авиони, хидроавиони и змеј ови; рото-
шути: 

2) Други авиони — — — — — — 15 
3) Хеликоптери — — — — — — 15 
4) Едрилици — — — — — — — 15 
5) Друго — — ^ — — — — — 15 

88.03 Делови за стоките од тар. бр. 88.01 и 88.02: 
б) други — — — — — — — — 15 

88.04 Падобрани, нивни делови и прибор — — 20 

88.05 Катапулти и слична воздухопловна опре-
ма за лансирање, средства за обуки на ле-
тани наземи, делови за кои и да е 
од горните предмети: 

1) Катапулт^ и слична воздухопловна 
опрема за лансирање — — — — 15 

3) Делови за кои и да е од горните пред-
мети — — — — — — — — — 15 

89.01 Бродови, чамци и други пловила, што не 
спаѓаат во кој и да е од следните тарифни 
броеви од оваа глава: 

2) Друго: 
а) патнички бродови 15 
д) моторни чамци 20 
ѓ) чамци за веслање, кајакарење и 

каноистика, изработени од специ-
јално дрво или од пластична маса 15 

е) други чамци 15 
ж) друго 20 

89.02 Теглачи (реморкери) 
2) Други 15 

89.03 Пловечки светилници, противпожарни 
пловила, пловечки багери од сите видови, 
пловечки дигалки и други пловила за 
кои е пловидбата споредна во однос на 
нивната главна функција; пловечки до-
кови: 

1) Пловечки докови 
2) Дигалки, багери, противпожарни пло-

вила, со сопствен погон 
3) Светилници и слични 

сопствен погон 
4) Друго 

пловила, без 

Сл. 

15 

18 

18 

89.05 Пловечки постројки, освен пловилата 
(на пример, кесони, штекови, плутачи 
и патокази) 18 

ОДДЕЛ XVIII — ОПТИЧКИ, ФОТОГРАФСКИ, КИ-
НЕМАТОГРАФСКИ, МЕРНИ, КОНТРОЛНИ, ПРЕ-
ЦИЗНИ, МЕДИЦИНСКИ И ХИРУРШКИ ИНСТРУ-
МЕНТИ И АПАРАТИ; САЛТОВИ И ЧАСОВНИЦИ; 
МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ; АПАРАТИ ЗА СНИ-
МАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈА НА ЗВУК; ТЕЛЕВИЗИ-
СКИ АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИ-

ЈА НА СЛИКА И ЗВУК, МАГНЕТСКИ; НИВНИ 
ДЕЛОВИ 

90.01 Леќи, призми, огледала и други оптички 
елементи од кој и да е материјал, немон-
тирани, освен 2акви оптички необработени 
елементи од стакло; листови или плочи од 
поларизирачки материјали: 

1) Оптичко стакло, обработено за корек-
ција на видот 16 

2) Оптичко стакло обработено, друго 16 
3) Стакло за очила за сонце и ел., обрабо-

тено 16 
4) Стакло за објективи 16 
5) Стакло за филтери 16 
6) Стакло за кондензатори 
7) Друго 

1) Рамки за очила и цвикери 
2) Друго 

16 
16 

90.02 Леќи, призми, огледала и други оптички 
елементи, од кој и да е материјал, монти-
рани, што се делови или фитинзи на ин-
струменти или апарати, освен такви оп-
тички необработени елементи од стакло 16 

90.03 Рамки за очила, цвикери, лорњони, очила 
со штит од прав и слично, и делови за 
овие: 

25 
25 

90.04 Очила, цвикери, лорњони. очила со штит 
од прав и слично, корективни, заштитни 
или за други цели: 

1) Сонча ни очила 25 
2) Очила за корекција на видот 20 
3) Заштитни очила 20 
4) Друго 25 

90.05 Дурбини или догледи (монокуларни и би-
нокуларни), со призми или без нив 30 

90.07 Фотографски апарати; фотографски флеш 
(блиц) апарати: 

1) Фотографски апарати за филм до 
16 mm 25 

2) Фотографски апарати^за филм над 
16 mm 25 
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3) Специјални фотографски апарати, за 
индустријата и медицината 20 

4) Други специјални фотографски апа-
рати 25 

5) Апарати за производство на светлина 
прк, фотографирање и кинематограф-
ско снимање 25 

6) Други 25 

90-08 Кинематографски апарати, проектори, 
апарати за снимање и репродукција на 
звук; од која и да е комбинација на овие 
предмети: 

1) Апарати за снимање и репродукција 
на звук 20 

2) Кинематографски камери: 
а) за филм ло 16 mm 24 
б) за филм над 16 mm 20 

3) Кино-проектори 20 
4) Друго 24 

90.09 Проектори на слики (освен кинематограф-
ски проектор^; апарати за зголемување 
или смалување фотографии (освен кине-
матографски) 20 

90.10 Апарати и опрема за фотографски и ки-
нематографски лаборатории, што не спа-
ѓаат во кој и да е друг тарифен број од 
оваа глава: апарати за фотокопирање (од 
контактен тип), шпул ни и калеми за на-
виткување филмови; екрани за проек-
тори: 

1) Апарати за лаборатории и ел. 20 
2) Разни калеми и екрани за проекции 20 
3) Друго 20 

90.11 Микроскопи и дифракциони апарати, 
електронски и протонски: 
1) Електронски и протонски микроскопи 15 
2) Микроскопи врз база на други уве-

личувања, освен оптичко и освен од 
точката 1 ' 20 

3) Друго 20 

90.12 Сложени оптички микроскоп^ па и со 
уреди за фотографирање или проекти-
рање слики: 

1) Оптички микроскопи со големи зголе-
мувања. За индустриска микроскопнја 15 

2) Други оптички микроскопи 20 
3) Микрочитачи и уреди за микросни-

мање 20 
4) Друго 20 

90.13 Оптички апарати и инструменти (но нев-
клучувајќи ги апаратите за осветлување, 
освен рефлекторите и фрланите на све-
тлина) што не спаѓаат во кој и да е друг та-
рифен број од оваа глава: 

1) Светлосни рефлектори до 10 kW авто-
матски бесшумни рефлектори со елек-
тричен лак на графитот 20 

2) Апарати за производство на инфрацр-
венп и инфравиолетови зраци 20 

3) Лупи 20 
4) Друго 20 

90.14 Инструменти ^и апарати за премерување 
(вклучувајќи и фотограметриски преме-

рувања), хидрографеки, навигациони, ме-
теоролошки, хидролошки и геофизички; 
компаси; телеметри: 

1) Геодетски и топографски инструменти 
и апарати за премерување и нивели-
рање 20 

2) Инструменти за поморска, речна и воз-
душна пловидба 20 

3) Друго 20 

90.15 Ваги со осетливост од 5 сантиграми или 
помалку, со или без тегови 20 

90.16 Инструменти за цртање, обележување и 
математичко сметање, машини за плани-
рање, пантографи, сметачи-шиозри, дпсх-
сметачи и слично; инструменти за мерење 
или контрола, како и машини и апа-
рати што не спаѓаат во кој и да е друг та-
рифен број од оваа глава (на пример: ми-
крометри, шестари, калибоионици, прачки 
за мерење, машини за одмерување); про-
ектори на профили-
1) Инструменти за цртање и трасирање 

(па ито графи и слично) 18 
2) Апарати за нумеричко и автоматско 

пренесување координати оц нацпт 
врз обработко парче или од нацрт врз 
машина за програмирање 18 

3) Инструменти и апарати за разни про-
ектирана на профили и за мерење 
профили 20 

4) Планиметри, микрометри и ел. 20 
5) Машини за испитување текстилни из-

работки 20 
6) Друго 20 

90.17 Медицински, забарски, хируршки и ве-
теринарни инструменти и апарати (вклу-
чувајќи и електромедицински апарати и 
апарати за испитување на трудот): 
1) Електромедицински апарати 24 
2) Друго 24 

90.18 Апарати за механотерапија; апарати за 
масажа; апарати за психотехника; апа-
рати за вештачко дишење, озонотерапија, 
оксигенотерапија. аерозолтерапија или 
слични; апарати за дишење (вклучувајќи 
и гас-маски и слични апарати): 

1) Апарати за спасување во ров 10 
2) Други 24 

90.19 Ортопедски апарати, хируршки појаси, 
утеги и слично' вештачки екстремитети, 
очи, заби и други вештачки делови на 
телото; помагала за глуви; апарати за 
лекување преломи и расцепи на коски: 

1) Апарати за подобрување на слухот 20 
2) Друго: 

а) протези и апарати за лекување 
преломи 15 

б) друго 20 

90.20 Апарати засновани врз користењето X-
зраци или радијација на радиоактивни 
материи (вклучувајќи и апарати за ра-
диографија и радио-терапија); рентгенски 
генератори; рентгенски цевки; рентгенски 
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екрани, рентгенски генератори од висок 
напон; рентгенски контролни табли и 
маси; рентгенски маси, столици и слинио 
за испитување и лекување: 

1) Рентгенг-апарати. апарати врз база 
на радиоактивни изотопи и други апа-
рати врз база на нуклеарно зрачење 20 

2) Генератори, цевки и делови за овие 
апарати 20 

3) Контролни табли и екрани 20 
4) Маси и столици и слични уреди за 

испитување и лекување ' 15 
5) Друго 20 

90.22 Машини и апарати за механички испиту-
вања на тврдост?, јачината, збиеност, 
еластицитстот и слични карактеристики 
на индустриските материјали (на пример, 
метал, дрво, текстил, хартија или пла-
стични маси): 

1) Машини и апарати за испитување 
метал 20 

2) Машини и апарати за испитување тек-
стил 20 

3) Друго 20 

90 23 Хидрометри и слични инструменти, тер-
мометру пирометри. барометру хигроме-
три. психромстри, со или без уреди за 
регистрација; комбинација на овие ин-
струменти : 

1) Термометри 20 
2) Друго 20 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, кон-
трола и автоматска контрола на протони, 
длабочини, притисоци или други промен-
л и в о с т на течности или гасови, или за 
автоматска контрола на температурата 
(на пример: манометри. термостати, пока-
жувани на нивои, мерачи на протони, 
покажувани на топлина, автоматски ре-
гулатори за печки), освен предмети од 
тар. бр. 90.14 20 

90.25 Инструменти и апарати за физички и 
хемиски анализи (како полариметри, ре-
фрактометри, спектрометри, апарати за 
анализа на гасови); инструменти и апа-
рати за мерење и проверување вискозитет, 
порозност, ширење, површински напон и 
ел. (како вискозиметри, порозиметри, ди-
латометри); инструменти и апарати за 
мерење и проверување количината на 
топлина, на светлината или звукот (како 
фотометри, вклучувајќи и експозиметри, 
калориметри); микротоми 20 

90.26 Справи за мерење потрошувачката или 
на производството на гасови, течности и 
електрицитет; калибрирачки справи за 
нив: 

1) Струјомери 20 
2) Други: 

а) за гасови 22 
б) за течности 22 
в) друго 22 

90.27 Бројачи на обрти, бројачи на производ-
ството, таксиметру бројачи на минати 
километри, чекори и слично, покажувани 
на брзината (вклучувајќи и магнетни 
покажувани на брзината) и тахометри 

(освен предметите од гар. бр. 90.14); стро-
боскопи: 

1) Стробоскогш и слични бројачи 22 
2) Сите бројачи на производство, обрти 

и слични, со регулација 22 
3) Други бројачи 22 

90.28 Електрични и електронски инструменти 
и апарати за мерење, проверување, ана-
лиза и автоматска контрола 15 

90.29 Делови и прибор год ни за употреба ис-
клучиво или главно за еден или повеќе 
предмети од тар. бр. 90.23, 90.24, 90.26. 90.27 
и 90.28. 
Царинска стопа според предметот на кој, 
му припаѓа делот или прибором 

91.01 Џебни часовници, рачни часовници и други 
часовници, вклучувајќи и штоперица 

1) Штоперици 15 
2) Рачни: 

а) од благородни метали 30 
б) други 20 

3) Џебни: 
а) од благородни метали 30 
б) други 20 

4) Други 30 

91.02 Ѕидни часовници и будилници со саатен 
механизам (освен часовниците од тар. бр. 
91.03): 

1) Ѕидни 25 

91.03 Часовници за инструментални кабли и 
часовници од сличен тип, за друмски во-
зила, за воздухоплови или пловила 25 

91.04 Други часовници 25 

91.05 Апарати за регистрирање на времето; а -
парати са часовнички или саатен меха-
низам (вклучувајќи и секундарни меха-
низам) или со синхрон мотор, за мерење, 
регистрирање или за покажување на вре-
мето на друг начин 25 

91.06 Временски прекршувани со часовнички или 
саатен механизам (вклучувајќи и секун-
дарен механизам) или со синхрон мотор 15 

91.07 Механизми за џебни и рачни часовници 
(вклучувајќи и штоперици), склопени: 

1) За штоп ери ци 15 
2) Друго 15 

91.08 Механизми за други часовници, склопени: 
1) За ѕидни часовници 25 
2) За будилници 25 
3) Друго 25 

91.09 Кутии за часовници од тар. бр. 91 01 и 
нивни делови, вклучувајќи и нолупропз-
води за нив (блаике): 

1) Од благородни метали 30 
2) Друго 20 
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1 2 3 

91.10 Кутии за други часовници и кутии од 
сличен вид за други производи од оваа 
глава и нивни делови: 

1) За ѕидни часовници 25 
2} За будилници 25 
3) Друго 2 5 

91.11 Друг* делови за часовници 25 

92.01 Клавир« (вклучувајќи ги и автоматските 
клавир*!, со или без клавијатура); клав-
сени и други клавијатурски инструменти 
со жици; харфи, освен еолските харфи: 

1) Клзрири и пијаница, од сите видови 20 
2) Друго 20 

92.02 Други музички инструменти со жици: 
1) Виолини, виоли, чела и контрабаси 20 
2) Други инструменти, од дрво 20 
3) Други 20 

92.03 Оргули, вклучувајќи и хармониумите и 
други слични инструменти 20 

92.04 Хармоники, концертни хармоники и слич-
ни музички инструменти; усни хармо-
н и к а 

1) Усни хармоники 25 
2) Други хармоники (клавирски и други): 

а) до 96 басови 25 
б) други 25 

3) Друго 25 

92.05 Други дувачки музички инструменти: 
1) Метални 20 
2) Други 20 

92.06 Удирачки музички инструменти (на при-
мер, барабани, тапани, ксилофони, цим-
бала, кастанети) 20 

92.07 Електромагнетски, електростатички, елек-
тронски и слични музички инструменти 
(на пример, оргули, клавири, хармоники) 20 

92.08 Музички инструменти што не спаѓаат во 
кој и да е тарифен број од оваа глава (на 
пример, панаѓурски оргули, механички 
улични оргули, музички кутии, музички 
пили); механички лојни птици; пред-
мети за вабење и довикување од сите 
видови; тесни дувачки сигнални инстру-
менти (на пример, пишталки и бродски 
труби за довикување) 20 

92.09 Жици за музички инструменти 20 

92.10 Делови и прибор за музички инструмен-
ти (освен жици), вклучувајќи и перфо-
рирани музички ролни и механизми за 
музички кутии; метрономи, тонски виљуш-
ки и цевки за усогласување тонови од сите 
видови 20 

92.11 Грамофони, диктафони и други апарати 
за снимање и репродукција на звук, в-
клучувајќи и направи за свртување пло-
чи и ленти, со или без звучни глави; 
телевизиски апарати за снимање и репро-
дукција на слика и звук, магнетски: 

1) Грамофони 25 

1 2 3 

2) Магнетофони 25 
Повеќеканални магнетофони, за потре-
бите на сообраќајот 15 

4) Диктафони 20 
5) Друго 25 

92.12 Грамофонски плочи и други регистратори 
на звук или слични; матрици за производ-
ство на грамофонски плочи, приготвени 
отпечатоци (бланкс) за грамофонски плочи, 
филмови за механичко снимање звук, 
приготвени ленти, жици, ремења и слични 
предмети што се употребуваат за звучни 
или слични снимања: 

1) Грамофонски плочи: 
б) други 25 

2) Магнетофонски ленти и ел. 25 
3) Друго 25 

92.13 Други прибери и делови на апарати од тар. 
бр. 92.11: 
1) Игли за грамофони 20 
2) Друго 20 

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

Бр. 3-4002/1 
11 март 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

147. 

Врз основа на чл. 14, 14а и 44 од Законот за 
Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65, 47/66 и 55/68), членот 5 од Законот 
за измени и дополненија на Законот за Народната 
банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
47/66) и членот 102 од Законот за банките и кредит-
ните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/55, 
29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69, 
42,69 и 55/69), гувернерот на Народната банка на 
Југославија утврдува и издава 

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ОДЛУКАТА 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА ДЕЛОВНИ-
ТЕ БАНКИ СО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГО-
СЛАВИЈА ПО РАБОТИТЕ НА КРАТКОРОЧНО 

КРЕДИТИРАЊЕ 

кој гласи: 

„Одлука за регулираше на односите на деловните 
банки со Народната банка на Југославија по рабо-

тите на краткорочно кредитирање 

1. Деловните банки (во понатамошниот текст: 
банките) при давањето на краткорочни кредити ќе 
ценат особено дали барателите на тие кредити зго-
лемувањето на трајните обртни средства го вршат 
од извори што можат да се користат за инвестиции 
и дали ефикасно ги користат расположивите обрт-
ни средства. 

2. Краткорочните кредити не можат да се даваат 
со рок за враќање подолг од десет месеци. По ис-
клучок, за работите ка ј кои е неопходно подолго 
ангажирање на средства, банките можат да ги опре-
делуваат роковите за враќање на кредитите во со-
гласност со траењето на кредитираната работа со 
тоа тие рокови да не можат да бидат подолги од 
две години. 
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При определувањето на роковиве за враќање на 
кредитите во смисла на ставот 1 од оваа точка, 
банките се должни да водат постојано сметка за 
својата ликвидност, што првенствено треба да ја 
обезбедуваат со целесообразно преодување на ди-
намиката за користење и на роковите за враќање на 
кредитите. 

3. Банките што користат кредит ка ј Народната 
банка на Југославија (во понатамошниот текст: На-
родната банка) се должни да ги исполнуваат след-
ните услови во поглед на кредитната способност: 

1) своето работење во врска со давањето на крат-
корочни кредити да го вршат во согласност со про-
писите за банките и кредитните работи и со пропи-
сите со кои се определува кредитната политика, да 
имаат средено финансиско работење и уредно да 
одговараат на своите обврски спрема Народната 
банка во поглед на враќањето на искористените 
кредити; 

2) од вкупните краткорочни кредити најмалку 
50% да даваат со рок за враќање до три месеци. 

Во вкупните краткорочни кредити од одредбата 
под 2 на ставот 1 на оваа точка не се засметуваат 
кредитите за трајни обртни средства дадени според 
поранешните прописи од изворите на средствата за 
краткорочно кредитирање, кредитите за производ-
ство, промет и залихи на земјоделски производи, 
кредитите за процесот на доработка и ферментација 
на тутун и кредитите за производство на опрема за 
извоз. 

4. Банката може ка ј Народната банка да ко-
ристи реесконтен односно документарен кредит 
(член 14а од Законот за Народната банка на Југо-
славија) под услов претходно, врз основа на соод-
ветна документација, да им дала на своите коми-
тенти кредити за определени работи односно намени, 
и тоа: 

1) кредити за извоз на стоки и услуги — врз ос-
нова на документите за извршениот извоз на стоки, 
заверени од царинарницата и од девизната доку-
ментарна контрола на Народната банка, и врз ос-
нова на документите за извршените услуги на стран-
ски нарачувани, а под услов рокот на враќањето 
на кредитот да не е подолг од 45 дена односно да 
не е подолг од 90 дена кога наплатата се врши во 
девизи што се од значење за одржувањето на лик-
видноста во меѓународните плаќања, сметајќи го тој 
рок од денот на извршеното царинење на стоките 
односно од денот на извршувањето на услугите; 

2) кредити за производство и приготвување 
стоки за извоз и кредити на туристички, угостител-
ски, трговски и други организации што се занима-
ваат со давање услуги на странски туристи, заради 
приготвување за туристичка сезона — врз основа 
на договор со странски купувач или други соод-
ветни документи со кои се докажува дека стоките 
ќе се извезат односно дека услугата ќе се изврши во 
предвидениот обем, како и дека наплатата ќе се 
оствари во девизи што се од значење за одржува-
њето на ликвидноста во меѓународните плаќања; 

3) кредити за извоз на стоки на комерцијален 
кредит — врз основа на документите за изврше-
ниот извоз на стоки, заверени од царинарницата и 
од девизната документарна контрола на Народната 
банка, а под услов наплатата да се врши во девизи 
што се од значење за одржувањето на ликвидноста 
во меѓународните плаќања и рокот на отплатува-
њето на комерцијалниот кредит да не е подолг од 
две години, сметајќи од денот на извршениот извоз 
на стоките; 

4) кредити дадени во смисла на Законот за на-
сочување средствата што ќе се користат за давање 
определени кредити за инвестиции („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 54/67 и 42/69), под услов користењето 
на реесконтот по овој основ да не е подолго од две 
години, сметајќи од денот на давањето на кредитот 
на комитентот од страна на банката, а до височи-
ната: 

— од 50% од состојбата на кредитите дадени за 
намените од членот 2 став 1 точка 1 на тој закон; 

— од 20% од состојбата на кредитите дадени за 
намените од членот 2 став 1 точка 2 на тој закон; 

5) кредити за работи на долгорочна производ-
ствена кооперација со странство — врз основа на 
договор за кооперација на домашни производител^!! 
организации со странски партнери и друга соодветна 
документација со која се докажуваат вложувањата 
во определена кооперантска работа, и тоа до висо-
чина од 30° о од износот на кредитот што му го дала 
банката на комитентот за производство на стоки за 
извоз во други земји, а под условите: 

— користењето на реесконтот по овој основ 
да не е подолго од една година; 

— во кредитирањето на домашните кооперанти 
банката да учествува во својство на членка на кон-
зорциум на домашни и странски банки форми-
ран заради финансирање на работите предвидени со 
договорот за кооперација; 

— учеството на странските кооперанти во фи-
нансирањето да не е помало од 50% од вредноста на 
работите што се вршат во рамките на договорот за 
кооперација; 

— со договорот за кооперација израмнувањето 
на салдата на долговите помеѓу домашните и стран-
ските кооперанти да е предвидено во девизи што се 
од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓу-
народните плаќања; 

6) кредити за продажбата на стоки во земјата — 
врз основа на стоковни документи и меници на сто-
панските организации со акцелт на друга стопанска 
организација како купувач, а под услов рокот на 
плаќањето на меницата да не е подолг од три месеци* 
односно да не е подолг: 

— од шест месеци ако издавате лот на меницата 
е стопанска организација — производител на јаглен; 

— од девет месеци ако из давателот на меницата 
е земјоделска организација што меницата ја издава 
врз основа на договор за производство и испорака 
на земјоделски производи; 

7) кредити за сезонски залихи на домашна пче-
ница и ориз — врз основа на документите за ко-
ли ината и вредноста на кредитираните залихи, и 
тоа до височина од 50% од состојбата на кредитите 
што банката им ги дала на комитетите и под услов 
со договорот за кредитот да е предвидено враќање 
на кредитот во согласност со потрошокот на креди-
тираните залихи, а најдоцна во рок од 10 месеци; 

8) кредити за станбена изградба — врз основа на 
договорите за кредитите дадени на граѓани и ра-
ботни и други организации за изградба и купување 
на станови од производителите, како и на работни 
организации за производство на станови за пазар и 
за приготвување и уредување на земјиште за стан-
бена изградба, до височината на просторот на тие 
кредити во однос на нивната состојба на 31 мај 1968 
година; 

9) кредити за откуп и залихи на пченка наме-
нета за извоз — врз основа на договор со странски 
купувач или врз други соодветни документи со кои 
се докажува дека кредитираната количина пченка 
ќе се извезе и дека наплатата ќе се оствари во де-
визи што се од значење за одржувањето на лик-
видноста во меѓународните плаќања, и тоа до ви-
сочина од 50% од состојбата на кредитите што им 
ги дава банката на комитетите и под услов роко-
вите за враќање на тие кредити да не се подолги 
од три месеци; 

10) кредити дадени на земјоделски организации 
за производство на пченица и ориз PI за производ-
ство за извоз на пченка и туту}! — врз основа на 
договор за производство и испорака на тло произ-
води, и тоа до височина од 50% од состојбата на 
дадените кредити, а најмногу до износот оч 25°/о од 
вредноста ка договореното производство сметано по 
гарантираните односно минималните откупни цени 
и под услов роковите на враќањето на кредитите 
да не се подолги од 10 месеци за пченица и ориз 
и од 12 месеци за пченка и тутун; 

11) кредити дадени на земјоделските органи-
зации за гоење на свињи, говеда и јагниња — до 
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височина од 40% од состојбата на тие кредити, а 
под услов да е во прашање производство за извоз 
и за снабдување на туристичките подрачја органи-
зирано од страна на Фондот за унапредување на 
производството и пласманот на добиток и добиточни 
производи и роковите за враќање на дадените кре-
дити да не се подолги од 5 месеци за гоење на сви-
њи, од 8 месеци за гоење на говеда и од 6 месеци 
за гоење на јагниња; 

12) кредити за сезонски залихи на сончоглед, 
хмел, памуче и шеќер и кредит за залиха на тутун 
приготвени за извоз — до височина од од со-
стојбата на кредитите што банката им ги дала па 
комптон! ите и под услов со договорот за кредитот 
да е предвидено враќање на кредитот во согласност 
со потрошениот односно реализацијата на кредити-
рањето залихи, а најдоцна во рок од 12 месеци; 

13) кредити за продажба односно купување на 
кредит товарни вагони од домашно производство — 
врз основа на договор за купопродажба, и тоа до 
височина од 50гѓ на износот на кредитот што бан-
ката му го дала на комитентот, а најмногу до 25" о 
од вредноста на испораката. 

По исклучок од одредбата под 1 на ставот 1 од 
оваа точка, банката може да даде кредит со рок за 
враќање и до 150 дена ако е во прашање извоз во 
воневропски земји кој се наплатува во девизи од 
значења за одржувањето на ликвидноста во меѓу-
народните плакања. 

Рокот за враќање на кредитите од 90 дена од 
одредбата под 1 на ставот 1 од оваа точка, и рокот 
од 150 дена од ставот 2 на оваа точка, банката 
може да ги продолжи ако корисникот на кредитот, 
најдоцна за 15 дена по истекот на рокот договорен 
за враќање на кредитот, и поднесе решение од На-
родната банка за продолжувањето на рокот за вне-
сување на девизите. 

Банката е должна во својата деловна политика, 
при определувањето на роковите за враќање на кре-
дитите од ставот 1 под 1 и ставот 2 и при продол-
жувањето на тие рокови во смисла на ставот 3 од 
оваа точка, да води сметка за фактичните рокови 
на наплатата од странство, и со договорот за кре-
дитот да ги обврзува корисниците да ги враќаат кре-
дитите и пред договорениот рок ако наплатата од 
странство ја остварат пред тој рок. 

<?о кредитите од одредбата под 1 на ставот 1 на 
оваа точка се изедначуваат, во смисла на оваа одлу-
ка, кредитите што ги дава банката врз основа на 
договор за производство на опрема и бродови за 
извоз и договор за вршење услуги на странство, 
и тоа: 

— до височината на вредноста на одделна за-
вршна фаза, ако со договорот е предвидено плаќање 
по фази; 

— до височината на договорениот аванс, ако со 
договорот е предвидено плаќање на авансот во де-
визи што се од значење за одржувањето на ликвид-
носта во меѓународните плаќања, а под услов аван-
сот да втасува во рок до 90 дена од денот на да-
вањето на кредитот на комитентот од страна на бан-
ката. и неговата наплата да е обезбедена. 

По исклучок од одредбата под 2 на ставот 1 на 
оваа точка, кредитите дадени за договорено произ-
водство за извоз на бродови, комплетни постројки 
и крупна опрема што се произведува по индивиду-
ални порачки, банката може да ги реесконтира и 
кога плаќањето по договорот помеѓу корисникот па 
кредитот и странскиот нарачувач не е предвидено 
во девизи што се од значење за одржувањето на 
ликвидноста во меѓународните плаќања, но најмно-
гу до износот од 30% од состојбата на тие кредити, 
и тоа под услов за производство на кредитирапиот 
објект да се употребуваат најмалку 50% од репро-
дукциониот материјал од домашно потекло и да се 
во прашање работи склучени до крајот на 1966 
година. 

Со кредитите од одредбата под 2 на ставот 1 на оваа 
точка се изедначуваат, во смисла на оваа одлука, 
кредитите што ги дава банката врз основа на доку-

ментите за извозот на стоки на кочсигнационен ла-
гер во странство, заверени од царинарницата, и од 
девизната контрола на Народната банка. 

Ретеконтот по основ на кредитите од одредбата 
под И на ставот 1 на оваа точка Банката може да го 
користи до 30 јуни 1969 година, а искористениот из-
нос должна е да и го врати па Народната банка 
до 30 јуни 1071 година. 

Народната банка може, по потреба, да ја ме-
нува височината и роковите за користење на реес-
коитен односно документарец кредит предвидени во 
оваа точка, за што однапред ќе го извести банките. 

5. Височината на кредитите од точката 4 на оваа 
од тука не лиже да го применува определениот из-
нос (реескочтен лимит), КОЈ се утврдува однапред за 
наредните трн месеци, и тоа во височина од 15'' а од 
просечната месечна состојба на сметките па сред-
ствата сокон располагала банката во изминатиот пе-
риод од шест месеци, а кон според важечките про-
писи сочинуваат основица за пресметување па за-
должителната резерва на банките кај Народната 
банка. 

Реесконтниот лимит од ставот 1 на оваа точка 
Народната банка може, по потреба, да го намалува-
но текот на тримесечје™, но најмногу до една тре-
тина од износот утврден за тоа тримесечје. 

Народната банка за намалувањето на реескон-
тпиот лимит во смисла на ставот 2 на оваа точка 
навремено ќе ги извести деловните банки. 

Реесконтииот лимит од ставот 1 односно од 
ставот 2 на оваа точка банката може да го пре-
чекори: 

1) за делот на кредитите за извоз што ќе ги 
реесконтира во смисла на точката 4 став 1 под 1 
на оваа одлука, но најмногу до износот од 70®/о од 
состојбата на тие кредити; 

2) за делот на кредитите што ќе ги реесконтира 
во смисла на точката 4 став 1 под 2 на оваа одлука, 
но најмногу до износот од 309/о од состојбата на 
кредитите за извоз дадени во смисла на точката 4 
став 1 под 1 на оваа одлука; 

3) за делот на кредитите што ќе ги реесконтира 
во смисла на точката 4 став 1 под 5 на оваа одлука,' 
но најмногу до износот од 2*/о од состојбата на кре-
дитите за извоз дадени во смисла на точката 4 став 
1 под 1 на оваа одлука; 

4) за делот на кредитите што ќе ги реесконтира 
во смисла на точката 4 став I под 7, 9, 10, 11, 12 и 
13 на оваа одлука; 

5) за делот на кредитите што ќе ги реесконтира 
во смисла на точката 4 став 1 под 8 на оваа одлука, 
а најмногу до 40°/о од состојбата на штедните вло-
гови од членот 90а на Законот за банките и кредит-
ните работи и на средствата на фондот за заедничка 
потрошувачка издвоени за станбена изградба и сред-
ствата наменети за субвенција на станарината од 
точката 1 на Одлуката за определување на сред-
ствата што деловните банки можат да ги користат 
за давање инвестициони кредити („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/68); 

6) за делот на кредитите што ќе ги реесконтира 
во смисла на точката 4 став 6 од оваа одлука; 

7) за делот на кредитите дадени во смисла на 
Законот за насочување средствата што ќе се користат 
за давање определени кредити за инвестиции, кои 
го прехминуваат пропишаниот минимален процент на 
насочувањето на средствата според тој закон, а кои 
банката ќе ги реесконтира според одредбата на точ-
ката 4 став I под 4 .на оваа одлука. 

По исклучок од одредбата под 2 на ставот 4 на 
оваа точка, по кредитите за договорено производство 
за извоз на бродови, комплетни постројки, градежни 
конструкции и крупна опрема што се произведува 
по индивидуални порачки, банката може да го пре-
чекори реесконтниот лимит од ставот 1 односно од 
ставот 2 на оваа точка до износот од 50% од состој-
бата на дадениот кредит, ако е договорена продаж-
ба на кредит, со тоа што овој процент да се зголе-
мува за 30% од износот за кој е договорено плаќање 
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во готово над 10% од вкупната вредност на испо-
раката. 

Пречекорување на реесконтниот лимит во смисла 
на ставот 5 од оваа точка банката може да користи 
под следните услови: 

1) со договорот помеѓу домашниот производител 
— корисник на кредитот и странскиот нарачувач да 
е предвидено плаќање на аванс од најмалку 10% 
од вредноста на договорената испорака — ако е дого-
ворена испорака во целост или делумно на кредит, 
односно од најмалку 5% — ако е договорено пла-
ќање во готово, и делот на тој аванс да е наплатен 
до денот на користењето на реесконтот; 

2) дадениот кредит да се користи само за про-
изводство кое е во тек односно кое непосредно прет-
стои, и врз основа на ТОЈ кредит банката да не 
користи пречекорување на реесконтниот лимит во 
смисла на одредбата под 2 од ставот 4 на оваа точка; 

3) од вкупниот материјал што се употребува за 
производството на кредитираниот објект најмалку 50% 
од репродукциониот материјал да се од домашно 
потекло. 

Ако договорот за производството и испораката 
на кредитира ниат објект е склучен во рамките на 
меѓудржавна кредитна спогодба, авансот во смисла 
на одредбата под 1 од ставот 6 на оваа точка се 
признава во височината предвидена со таа спогодба. 

Авансот од одредбата под 1 од ставот 6 на оваа 
точка не се смета како задолжителен услов ако е 
договорена испорака за готово а финансирањето е 
обезбедено од средствата на Меѓународната банка за 
обнова и развој. 

Народната банка може, по потреба, да ја менува 
височината на пречекорувањето на реесконтниот ли-
мит предвидена во оваа точка, за што-однапред ќе 
ги известе! деловните банки. 

6. Кредитите што Народната банка им ги дала 
на банките заради регулирање на нивниот потенци-
јал за краткорочно кредитирање во смисла на точ-
ката 1 од Одлуката за поблиските услови и за ро-
ковите за давање и користење на краткорочните 
кредити во 1966 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 11/66, 19/66, 28/66 и 41/66) по одбивање на реес-
контниот лимит од точката 5 став 1 на оваа одлука, 
по истекот на договорените рокови за враќање ќе се 
претворат во посебни кредити што се обновуваат 
тримесечно. 

Отплатување^ на кредитите од ставот 1 на 
оваа точка ќе се врши: 

1) кога самата банка ќе понуди делумно отпла-
тување или исплата во целост; 

2) кога Народната банка, по потреба, а зависно 
од општите движења на подрачјето на парите и 
кредитите, бара од банките враќање дел од овој 
кредит, со тоа што тоа враќање да се врши по ед-
накви мерила ка ј сите банки и во рок што однапред 
ќе го објави Народната банка. 

Банката не може да го зголемува обемот на 
краткорочните кредити додека не го врати делот 
на посебниот кредит што ќе го определи Народната 
банка во смисла на одредбата под 2 на ставот 2 на 
оваа точка. 

6а. Банката која поради намалување на својата 
ликвидност не е во можност да ги извршува нало-
зите на своите комитенти за располагање со нивни-
те средства, може, по исцрпување на расположивите 
средства од посебниот резервен фонд, да користи 
к а ј Народната банка посебен документарен кредит 
за ликвидност во височина 2% од основицата за 
пресметување на задолжителната резерва и тоа во 
траење најмногу до 10 работни дена во едно три-
месечје. 

Додека не го врати искористениот износ на по-
себниот документарен кредит за ликвидност, бан-
ката не може да ги извршува налозите на своите 
комитенти за користење на одобрените им кредити, 
ниту да исплатува други свои обврски. 

7. Вкупното задолжување на банката ка ј На-
родната банка по реесконтниот кредит од тон. 4 и 
5 и во посебниот кредит од точката 6 на оваа одлука 
не може да го преминува износот на просечната 
месечна состојба на сметките на средствата што 
според важечките прописи сочинуваат основица за 
пресметување на задолжителна резерва на банките 
к а ј Народната банка и на сметките на штедните 
влогови по видување. 

Просечниот износ на средствата како граница на 
вкупното задолжување на банката ка ј Народната 
банка во смисла на ставот 1 од оваа точка, се утвр-
дува однапред за наредните три месеци, а врз ос-
нова на месечните состојби за изминатите шест 
месеци. 

Во вкупното задолжување на банката ка ј На-
родната банка во смисла на ставот 1 од оваа точка, 
не се смета делот на реесконтниот односно доку-
ментарниот кредит што банката го користи ка ј На-
родната банка БО смисла на точката 4 став 1 под 7, 
8, 9, 10, 11 и 12 од оваа одлука. 

Банката чии долгови по кредитите к а ј Народ-
ната банка ја преминуваат границата на вкупното за-
должување утврдена во смисла на одредбите од оваа 
точка, не може да го зголемува обемот на кратко-
рочните кредити. Ова ограничување не се однесува 
на кредитите што банката ги дава за купување и 
за залихи на домашна пченица. 

8. Искористените износи на кредитите ка ј На-
родната банка според состојбата на денот на почето-
кот на применувањето на оваа одлука, по одбивање 
на посебниот кредит од точката 6 на оваа одлука 
банките се должни да го покријат со документаци-
јата од точката 4 на оваа одлука, и тоа: најмалку 
30% до 31 март 1967 година, а остатокот — до 30 
јуни 1967 година. 

Банката што до истекот на роковите од ставот 1 
на оваа точка не ќе го покрие предвидениот износ на 
реесконтниот односно документарниот кредит, е 
должна да и го врати на Народната банка делот на 
кредитот што не е покриен. 

9. Банката што на денот на почетокот на приме-
нувањето на оваа одлука не го исполнува условот 
од точката 3 став 1 под 2 на оваа одлука, е должна 
да ги усогласи своите пласмани со овој услов во рок 
од шест месеци. Додека не го изврши ова усогла-
сување банката не може да го зголемува обемот на 
краткорочните кредити во однос на состојбата на 31 
декември 1966 година. 

10. Банките што на 1 јули 1967 година не ко-
ристат реесконтен односно документарен кредит ка ј 
Народната банка на Југославија, а ги исполнуваат 
пропишаните услови за користење на тој кредит, 
можат да користат таков кредит, и тоа: 

1) во периодот јули-октомври 1967 година — по 
10°/о месечно од износот на утврдениот реесконтен 
лимит; 

2) во ноември и декември 1967 година — по 30% 
од износот на утврдениот реесконтен лимит. 

11. Прописите за користење на реесконтниот од-
носно документарниот кредит на банките ка ј На-
родната банка врз основа на договорите за дадени 
кредити за залихи на домашна пченица од родот 
на 1967 година, што беа во важност до влегувањето 
БО сила на Одлуката за измени на Одлуката за ре-
гулирање на односите на деловните банки со На-
родната банка на Југославија по работите на крат-
корочно кредитирање („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 48/67), ќе се применуваат до истекот на првобитно 
договорените рокови за враќање на тие кредити." 

Овој пречистен текст ја опфаќа Одлуката за 
регулирање на односите на деловните банки со На-
родната банка на Југославија по работите на крат-
корочно кредитирање (,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/68) и нејзините измени и дополненија обја-
вени во „Службен лист на СФРЈ" бр. 49/68, 10/69, 
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32/69, 44/69, 5/70 и 12/70 во кои е означено времето 
на влегувањето БО сила на таа одлука и на нејзините 
измени и дополненија. 

О. бр. 27 
19 март 1970 година 

Белград 

Народна банка на Ју гос лаки ја 

Гувернер, 
д-р Иво Перишин, с. р. 

148. 

Брз основа на членот 12 од Основниот закон за 
статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/66), 
во врска со одредбите на редниот број 15 од одделот 
Статистика на стопанските биланси на Планот на 
статистичките истражувања за 1970 година, кој е 
составен дел на Одлуката за донесување на Планот 
на статистичките истражувања за 1970 година 
(Службен лист на СФРЈ", бр. 53/69), генералниот ди-
ректор на Службата на општественото книговодство 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА ПОЈАВИТЕ ВО 
ВРСКА СО ЛИКВИДНОСТА НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Од 1 до 25 април 1970 година ќе се спроведе 
анкета за појавите во врска со ликвидноста на сто-
панските организации. 

Со оваа анкета ќе се опфатат само стопанските 
организации што се распоредени во дејностите од 
областите 1 до 8 од Номенклатурата за распореду-
вање на стопанските и други организации и држав-
ните органи според дејностите, која е составен дел 
од Правилникот за распоредување на корисниците 
на општествен имот според нивните дејности („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 10/62 и 12/63 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 26/64, 50/64, 11/65 и 13/65). 

2. Во оваа анкета ќе се соберат податоци за 
фактурираната реализација, за побарувањата од ку-
пувачи, за обврските спрема добавувачи, за зали-
хите на материјали, за залихите на недовршено 
производство и сопствени полупроизводи, за зали-
хите на готови производи и трговски стоки и за 
кредитите за обртни средства — со состојбата на 
31 март 1969 година, на 31 декември 1969 и на 31 март 
1970 година, како и податоци за просечниот број 
на запослените во периодите јануари-март 1969, ја-
нуари-декември 1969 и јануари-март 1970 година. 

3. Податоците од точката 2 на ова решение ги 
даваат стопанските организации, самостојните орга-
низации на здружен труд со својство на правно лице 
во состав на стопанската организација и организа-
циите во состав на здружено претпријатие. 

4. Анкетата ќе ја организира Службата на оп-
штественото книговодство и ќе ја спроведе на об-
расците што таа ќе ги утврди. 

5. Податоците собрани со оваа анкета ќе служат 
исклучително за статистички цели. 

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

Бр. 30 
18 март 1970 година 

Белград 

Генерален директор 
на Службата на опште-
ственото книговодство, 

Радован Макиќ, е. р. 

149. 

Врз основа на членот 20 точ. 3 и 4, во врска со 
чл. 16 и 23 од Законот за Сојузниот совет за коорди-
нација на научните дејности и за Сојузниот фонд 
за финансирање на научните дејности („Службен 
лист на СФРЈ", бр 16/65), Управниот одбор на Со-
јузниот фонд за финансирање на научните дејности 
распишува 

К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

1. Сојузниот фонд за финансирање на научните 
дејности (во понатамошниот текст Фондот) ќе дава, 
под условите предвидени со овој конкурс, средства 
за финансирање набавка на опрема за научно-
истражувачка дејност и за адаптации. 

Средствата од претходниот став ќе се даваат 
како кредити, а без обврска за враќање само за 
намените од точката 9 на овој конкурс. 

2. На конкурсот можат да учествуваат: инсти-
тутите и другите самостојни научноистражувачки 
организации, стопанските и други организации кои 
во својот состав имаат научностражувачки единици, 
како и факултетите, високите школи, односно уни-
верзитетите за опрема потребна за научната работа 
во рамките на постдипломските студии. 

3. Барањето за давање кредит за набавка на 
опрема му се поднесува на Фондот и содржи: 

1) краток приказ на тековната и перспективата 
програма на научноистражувачката работа; 

2) основни податоци за состојбата на техничката 
опременост; 

3) објаснение на функцијата на бараната опре-
ма во реализацијата на перспективната програма; 

4) приказ на состојбата на научните и стручните 
кадри, со осврт врз досегашните резултати на ра-
ботата над истражувачките проблеми и врз соработ-
ката со други институции; 

5) претсметка на трошоците, со соодветна до-
кументација; 

6) податоци'за понуденото учество во трошоците 
на финансирањето и за динамиката на користењето 
на средствата. 

4. Барањето за давање кредит за адаптации, по-
крај наведеното во точката 3 под 5 и 6 на овој 
конкурс, содржи образложение за потребата од 
адаптација, со соодветни технички и други пода-
тоци. 

5. Кредитите за намените од тон. 3 и 4 на овој 
конкурс ќе се даваат под услов подносителот на 
барањето да учествува во трошоците на финанси-
рањето со сопствени средства или со средства од 
други извори со најмалку 50% од пресметковниот 
износ, по каматна стопа од 3% годишно и со рок 
за враќање до 10 години. 

6. Приоритет за добивање кредити за опрема ќе 
имаат подносителите на барања: 

1) чија научна дејност односно чија перспектив-
на програма на развојот опфаќа истражувачки под-
рачја и проблеми од значење за општествено-еко-
номскиот развој и за развојот на науката; 

2) кои располагаат со научно-стручни кадри за 
реализација на перспективата програма на научно-
истражувачката работа; 

3) кои набавуваат опрема со која се придонесува 
за развојот на научноистражувачките капацитети 
во недоволно развиените републики и автономни 
покраини, како и во неразвиените области на науката. 

7. Приоритет за добивање кредити за адаптации 
ќе имаат подносителите на барања што ги исполну-
ваат критериумите од точката 6 под 1 и 2 на овој 
конкурс и кои со помали средства постигаат пого-
леми ефекти во решавањето на проблемите за по-
рационално користење на опремата или подобрување 
на условите на работата. 

8. Подносителите на барања на кои ќе им би-
дат дадени кредити поднесуваат, по барање на фон-

I 
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дот, гаранција на износот на кредитот, како и друга 
документација што ќе ја определи Фондот. 

9. Средствата што се даваат без обврска за вра-
ќање, ќе се одобруваат за набавка на опрема по-
требна за научноистражувачка работа во рамките 
на постдипломските студии, под услов корисникот 
да обезбеди најмалку 50% учество од утврдениот 
претсметковен износ. 

10. Барањето за добивање средства за намените 
од точката 9 на овој конкурс му се поднесува на 
Фондот и содржи: 

1) краток приказ на програмата на научната ра-
бота во рамките на постдипломските студии според 
насоките; 

2) приказ на научниот и наставниот кадар кој 
ќе учествува во реализацијата на програмата од 
претходната одредба; 

3) основни податоци за состојбата на техничката 
опременост и објаснение на функцијата на бараната 
опрема во извршувањето на програмата на научно-
истражувачката работа во рамките на постдиплом-
ските студии; 

4) претсметка на трошоците, со соодветна доку-
ментација; 

5) податоци за понуденото учество во трошоците 
на финансирањето и за динамиката на реализаци-
јата на набавката на опремата. 

11. Врз утврдувањето на приоритетот и донесу-
вањето одлуки на Фондот за давање средства без 
обврска за враќање ќе влијаат: 

1) остварените резултати и оцената на потре-
бата од нови курсеви на постдипломски студии; 

2) состојбата на техничката опременост на ин-
ституциите што бараат средства; 

3) кадровските можности во врска со организа-
цијата на постдипломските студии. 

12. Документацијата од точ. 3, 4 и 10 на овој 
конкурс учесниците ќе ја состават според упатството 
кое, на нивно барање, ќе им го достави Фондот. 

13. Барањата за давање средства по овој конкурс 
се поднесуваат во рок од 60 дена од денот на објав-
вувањето на овој конкурс во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 710/1 
13 март 1970 година 

Белград 

Сојузен фонд за финансирање на научните дејности 

Претседател на Управ-
Директор^ ниот одбор, 

Радивое Ранчевиќ, е. р. Кемал Тарабар, е. р. 

150. 

Врз основа на членот 20 точка 4 од Законот за 
Сојузниот совет за координација на научните деј -
ности и за Сојузниот фонд за финансирање на на-
учните дејности („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/65), Управниот одбор на Сојузниот фонд за ф и -
нансирање на научните дејности распишува 

К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ 

1. Сојузниот фонд за финансирање на научните 
дејности (во понатамашниот текст: Фондот) ќе учес-
твува во финансирањето на научноистражувачките 
проекти предвидени со Програмата на научните 
дејности што ја усвои Сојузниот совет за коорди-
нација на научните дејности, во рамките на распо-
ложивите средства. 

2. Фондот ќе дава средства за намените од прет-
ходната точка под општите услови што ги опреде-

лил Сојузниот совет за координација на научните 
дејности (во понатамошниот текст: Советот) за ра-
бота врз следните научноистражувачки проекти: 

I. ОСНОВИ ПРИРОДНИ НАУКИ 

а) Астро-гео-науки 
1) Астрофизички и астрометриски изучувања на 

некои небески тела 
2) Современа обработка на фактографскиот сеизмо-

лошки материјал 
3) Проучување физиката на геомагнетските фе-

номени 
б) Биологија 

4) Цитогенетички истражувања на хумани и еко-
лошко-генетички истражувања на животински 
популации 

5) Еко-физиолошки истражувања на нервниот и 
невросекреторниот систем на инсекти 

6) Лимнолошки проучувања на акумулациони е -
зера 

в) Физика 
7) Истражувања во густа плазма 
8) Нелинеарна оптика 

г) Хемија 
9) Истражувања и развој на хетерогената и хомо-

гената катализа 
10) Проблеми на електролитичкото и хемиското та-

ложење и растворување на метали 
11) Унификација на југословенската хемиска тер-

минологија 
д) Математика 

12) Математички структури, модели и нивни при-
мени 

II. ТЕХНИЧКИ НАУКИ 
а) Рударство 

1) Истражување на нови методи и на технички 
решенија за заштита на работниците од штетно 
дејство на прав на минерални суровини 

2) Збогатување на минерални суровини 

б) Металургија 
3) Истражување на применливоста на домашниот 

бел боксит 
4) Проучување и освојување нови легури врз база 

на алуминиум 
5) Комплексна валоризација на сиромашни руди 

на обоени метали и пирит 

в) Хемиска технологија 
6) Хемија и технологија на флу орни соединенија 

г) Електротехника 
7) Теориско и експериментално изучување на еле-

ктричниот лак од гледиштето на неговото ефи-
касно гаснење во електрични апарати од низок 
напон 

д) Електроника и автоматика 
3) Истражување на биотехничките системи за ма-

нипулација и локомоција 

ѓ) Машинство 
9) Истражување на процесот на согорување на 

лигнитов прав 
е) Геологија 

10) Петролошки, геохемиски и минералошки истра-
жувања на перидотит-габро-комплексот на Ју -
гославија и на минералните лежишта во нив 

11) Оруднување и хидротермички измени во вало-
ризацијата на минералните суровини во крато-
вско-злетовската вулканска област 
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ж) Дрвна технологија 
12) Истражувања на економичниот надмер за ре-

жана граѓа од најважните видови дрвја во раз-
ни степени на сувост 

з) Сообраќај 
13) Динамичка анализа на шински возила 
14) Истражуван а со цел за примена на фрикциони 

и антифрикциони материјали за делови на ж е -
лезнички возила 

15) Студија со цел за избор на методи за премину-
вање на автоматско квачење во условите на 
СФРЈ; обезбедување услови за спроведување на 
предложената метода 

ѕ) Вакуумска техника 
16) Вакуумски техники и технологии 

III. БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ 

а) Растително производство 
1) Истражување на генетските основи на хетеро-

зисот 
2) Истражувања на продуктивноста и квалитетот 

на компир 
3) Проучување на биолошките и технолошките о-

собини на интродукувани сорти грозје и ово-
шки 

4) Изучување на вирози на земјоделски растенија 
5) Економичност и рентабилност на производството 

и на искористувањето на хранливите материи 
на луцерка 

6) Изучување на економските фактори на произ-
водството и механизацијата на работењето на од-
гледување, берба, транспорт, манипулација и 
складирање на овошје и грозје на земјоделските 
стопанства 

б) Сточарство и ветеринарство 
7) Истражување на влијанијата на еколошките и 

физиолошките фактори врз подобрување реп-
родукцијата и производството на домашните 
животни 

8) Искористување на енергијата во производството 
на говедско месо и млеко 

9) Изучување на фасциолозата и можност за при-
мена на имунопрофилакса во сузбивањето на 
некои паразитски ка ј домашните животни 

10) Испитување на факторите што влајаат врз ф и -
зичките, хемиските и микробиолошките својства 
на млекото во технолошките процеси на произ-
водството и преработката 

И) Истражување на економските фактори на про-
изводството на кравјо млеко 

в) Шумарство 
12) Унапредување на шумското производство во 

ареалот на шумите на медитеранското и субме-
дитеранското подрачје 

13) Истражување на критериумите за комплексно 
вреднување на шумите во современиот опште-
ствено-економски систем на Југославија 

IV. МЕДИЦИНСКИ НАУКИ 

1) Трансплантација на органи (срце, бубрези, црн 
дроб, бели дробови, панкреас и др.) 

2) Хуморална регулација на хематопоезата 
3) Изучување на влајанието на генетските ф а к -

тори врз појавата на ендемска нефропатија во 
Југославија 

4) Цитогенетски и биолошки аспекти на деликвен-
тното однесување 

5) Физиологија и патофизиологија на метаболиз-
мот на калциум, со особен осврт врз остеопоро-
зата 

6) Изучување на арбо-вирусните инфекции што се 
пренесуваат преку инсекти 

7) Проучување на заболувања на медицински ин-
тересни инсекти 

8) Испитување улогата на антирабичниот серум 
самиот и во комбинација со антирабична вак-
цина 

9) Етиопатогенеза на кариесот 

V. ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ 

а) Економски науки 
1) Положбата на образованието во распределбата на 

националниот доход 
2) Економско-социјалната проблематика на сел-

ското население на медитеранското подрачје 
3) Фактори на инфлационите движења во југо-

словенското стопанство 
4) Форми на меѓународна помош и на меѓународна 

економска положба со земјите во развој 

6) Социолошки, правни и политички науки 
5) Југословенските работници во СР Германија 
6) Социјалните потреби на југословенските работ-

ници во странство и социјалните служби 
7) Системот на правните норми и процесот на 

изградбата на нормативни инструменти (посебно 
законодавен систем, законодавен процес и законо-
давна техника) 

8) Правните аспекти на парите (во внатрешното и 
меѓународното право) 

9) Кривичноправна заштита на самоуправните 
права 

10) Тешки дела на загрозување животот на луѓето 
и имотот во стопанството 

11) Концентрираност на појавите на социјална па-
тологија во градските подрачја (Љубљана, За-
греб, Белград) 

12) Функционирање на собранискиот систем во са-
моуправното општество 

13) Улога на масовните комуникации во самоуправ-
ното општество 

в) Педагошки науки 
14) Експериментално испитување ефикасноста на 

индивидуалниот наставен строј за индивидуали-
зација и покачување продуктивноста на наста-
вата 

15) Определување на говорните норми у нашите 
деца 

16) Кибернетички модели на воспитно-образовниот 
процес 

г) Хуманистички науки 
17) Библиографија за војната и револуцијата 1941—• 

—1945 година 
18) Состав на старите средноевропски мери и утеги 

(метрологија Europea Centralis) 
19) Збирки на стари карти на југословенските земји 

(Monumenta geografica Jugoslaviae) во средниот 
и XVI век 

20) Обработка на граѓата од архивот на М. Ф. Ра-
евски 

21) Истражувања на мозаици за подготвување на из-
давање првата свеска на Корпус мозаика Југо-
славије „Мозаици Хераклеје" (во рамките на 
Меѓународниот корпус на мозаици) 
3. На конкурсот можат да учествуваат: науч-

ните институти и другите самостојни научноистра-
жувачки организации и нивните здруженија, потоа 
факултетите и високите школи, академиите на на-
уките, стопанските и други организации и нивните 
здруженија, ако во својот состав имаат научноис-
тражувачки единици, како и групи научни работ-
ници и одделни научни работници. 

I 



.Четврток, 26 март 1970 СЛУЖБЕН ЛИСТ ПА СФРЈ Број 13 — С гр at ia 439 

4. Пријавата за учествување на конкурсот со-
држи: 

1) резиме на барањето, 
2) образложение на проектот, 
3) податоци за кадрите и опремата, 
4) претсметка на потребните средства. 
5. Во согласност со општите услови утврдени со 

Програмата па научните дејности на Советот, Фон-
дот ќе дава средства под услов корисниците да обез-
бедат партиципација од своите средства или од дру-
ги извори, и тоа: 

1) за применети и развојни истражувања во тех-
ничките и земјоделските науки — најмалку 50°/о; 

2) за истражувања во природните, општествените 
и медицинските науки и за основни истражувања во 
техничките и земјоделските науки — најмалку 20%. 

6. Средствата ќе се даваат без обврска за вра-
ќање, освен за финансирање на развојно-техноло-
шки проекти кои ќе се финансираат по пат на кре-
дити. 

Кредитите за финансирање на развојно-техно-
лошки проекти ќе се одобруваат со рок за враќање 
до 10 години и со камата по стопа од 3°/« годишно. 

За проектите кои според наведените услови мо-
жат да се финансираат комбинирано (без обврска 
за враќање и на кредит), подносителите на бара-
њето се должни програмата на проектот да ја раз-
граничат според содржината и средствата. 

7. Приоритет во доделувањето на средствата ќе 
имаат подносителите на барање: 

1) кои со разработена програма на работата врз 
проектот поадекватно ќе ја опфатат основната те-
матика и кои според состојбата на научноистражу-
вачките кадри и досегашните резултати даваат по-
веќе гаранција дека целта на истражувањата спо-
ред проектот ќе ја остварат во предвидениот рок; 

2) чии очекувани резултати се од непосредно 
или перспективпо значење за научниот односно се-
општествениот развој на Југославија; 

3) кои располагаат со соодветна опрема, ако е 
потребна таа; 

4) кои за проектите чија реализација тоа го 
бара, ќе обезбедат координација или соработка со 
сродни научноистражувачки установи и организации 
во Југославија и во странство и кои реализацијата 
на проектот ја поврзуваат со републички, сојузни 
и меѓународни програми на научните истражувања, 
ако е тоа потребно; 

5) кои ги исполнуваат своите обврски од по-
ранешните договори со сојузните и републичките 
фондови за финансирање на научните дејности. 

Покрај исполнувањето на наведените услови, 
височината на понуденото учество и рокот на извршу-
вањето на задачите исто така влијаат врз опреде-
лувањето на проиритетот во доделувањето на сред-
ства. 

8. Документацијата од точката 4 на овој кон-
курс подносителите на барањето ќе ја подготват 
според упатството на Фондот. 

Упатството на Фондот, како и Програмата на 
Советот од точката 1 на овој конкурс, Фондот ќе им 
ги достави на учесниците во конкурсот на нивно ба-
рање по објавувањето на овој конкурс. 

9. Рокот за поднесување барање за доделување 
средства по овој конкурс е 45 дена од денот на 
објавувањето на овој конкурс во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Бр. 710/2 
13 март 1970 година 

Белград 

Сојузен фонд за финансирање на научните дејности 

Претседател на Управниот 
Директор, одбор, 

Радивое Ранчевиќ, е. р. Кемал Тарабар, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за измена 
и дополнение на Наредбата за височината на посеб-
ната давачка при увозот па одделни земјоделски и 
прехранбени производи, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 11/70. се п о т п а д н а л а долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ 
НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБ-
НАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Во точката 1 одредбата под 91 треба да гласи: 
„91) 292-71-10 Цвеќе за украс и букети 

цвеќе-каранфили 06.03/1 
во износ од 0,60 динари 
за 1 парче;". 

Од Сојузниот завод за цени, Белград, 20 март 
1970 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИ-
НАТА ЧАЧАК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА 
ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ОПШТИНСКИ 
ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА ЧАЧАК 

I. Со Одлуката за измена и дополнение на Од-
луката за воведување општински придонеси и да-
ноци на граѓаните на територијата на општината 
Чачак („Службени лист општине Чачак", бр. 4/69) 
Собранието на општината Чачак воведе додатен 
придонес од личниот доход од работен однос по 
стопа од 0,4%, кој би се плаќал за периодот од 1 
јули 1969 година до 30 јуни 1970 година. Средствата 
остварени со воведувањето на тој придонес се вне-
суваат во фондот на заедничките резерви на Оп-
штината Чачак и исклучително служат за покри-
вање на загубата на Фабриката за хартија и др-
Еењача во Чачак. 

Управниот одбор на Ремонтниот завод во Чачак 
смета дека наведената одлука е во спротивност со 
одредбите на Законот за формирањето и употре-
бата на средствата на заедничките резерви на сто-
панските организации, според кои средствата на 
фондот на заедничките резерви се формираат од 
доходот на стопанските организации а не од лич-
ните доходи на работниците. 

Собранието на општината Чачак во претходната 
постапка и на јавната расправа истакнуваше дека 
наведената одлука ја донесло врз основа на овла-
стувањето од Основниот закон за финансирање па 
општествено-политичките заедници и од Основниот 
закон за придонесите и даноците на граѓаните. 
Смета дека со ниеден пропис во тоа овластување не 
е ограничено, од што изведува заклучок дока со 
своите приходи може да располага слободно. 

И. Според Уставот, општината заради извршу-
вање на своите права и должности е овластена са-
мостојно Да донесува прописи, општествен план и 
буџет и да формира свои фондови (член 99). За 
намирување на општествените потреби на нејзината 
територија, на општината и припаѓаат од личните 
доходи и од другите извори што ги утврдува со-
јузниот закон средствата што таа самостојно ги 
утврдува и располага со нив (став 3 на членот 27). 

Од наведените одредби на Уставот произлегува 
дека општините се самостојни во утврдувањето на 
приходите на кои имаат право и во располагањето 
со нив. Меѓутоа, таа самостојност може да се движи 
во границите на правата и должностите, што оп-
штината во смисла на уставните и законските ов ла-
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ступања ги врши. Општината, како основна опште-
ствеѕкЈ-полмтичка заедница, во смисла на Уставот 
врши општествени функции од заеднички интерес 
за граѓаните на нејзината територија. Во неа и со 
помош на неа се остварува управувањето со за-
едничките работи од интерес за животот, работата 
и задоволувањето на социјалните, културните и 
другите заеднички потреби па граѓаните (член 96 
од Уставот на СФРЈ). За остварување па тие функ-
ции »а општината и припаѓаат приходите утвр-
деа« врз основа на закоп. 

Начинот на формирањето на средствата за на-
мирување на заедничките општествени потреби и 
начинот на употребата на тие средства поблиску 
се утврдени со Основниот закон за финансирање 
на општествено-политичкнте заедници и со соод-
ветните републички закони. Во смисла на тие про-
писи, средствата на буџетот па секоја општествеио-
-политичка заедница, во кој се искажуваат сите 
приходи на општествено-политичката заедница, пр-
венствено мораат да се употребат за намирување на 
општествените потреби, за извршување на задачите 
во областа на науката, културата, заштитата ва 
здравјето, социјалната заштита, комуналните деј-
ности и потребите на претставничкото тело и на 
органите на општествено-политичката заедница. По 
обезбедувањето на средствата за тие потреби, оп-
штествено-политичката заедница може своите при-
ходи да ги користи и за развитокот на материјал-
ната основа односно и за инвестиции во стопан-
ството, и то»а во согласност со прописите за 
користењето на средствата за инвестиции во сто-
панството. Меѓутоа, тие прописи не и даваат ге-
нерално овластување на општествено-политичката 
заедница да може да воведува придонеси од лич-
ните доходи во корист и за потребите на една 
определена работна организација. 

Средствата за санација на стопанските органи-
зации, за покривање на нивните загуби и за други 
потреби со кои се унапредува нивната дејност, пр-
венствено се намируваат од доходот на стопан-
ските организации, на начинот и под условите што 
се пропишани со посебен закон, т. е. со Законот 
за формирањето и употребата на средствата на за-
едничките резерви на стопанските организации. 

Само под услов средствата за санација на сто-
панските организации да не можат да се обезбедат 
од заедничките резерви на стопанските организации 
или од други извори, за таа цел можат да се упо-
требат буџетските средства на општествено-поли-
тичката заедница, и тоа средствата на резервниот 
фонд, на начинот и под условите што се предвидени 
со Основниот закон за финансирање на општестве-
н о в о литичките заедници (чл. 96 до 99). 

Врз основа на изложената состојба на работата 
Уставниот суд смета дека Одлуката на Собранието 
на општината Чачак за измена и дополнение на 
Одлуката за воведување општински придонеси и 
даноци на граѓаните не е во согласност со Уставот 
на Југославија, со Основниот закон за финансирање 
на општествено-политичките заедници и со Законот 
за формирањето и употребата на средствата на за-
едничките резерви на стопанските организации. 

III. Врз основа на членот 241 став 1 точка 3 од 
Уставот на Југославија, по одржаната јавна ра-
справа, Уставниот суд на Југославија 

о д лу ч и 

1. Општината не е овластена да воведува со 
свој пропис придонес од личниот доход од работен 
однос наменет исклучително за санација на стопан-
ските организации. 

2. Се поништува Одлуката на Собранието на 
општината Чачак за измена и дополнение на Од-
луката за воведување општински придонеси и да-
ноци на граѓаните на територијата на општината 
Чачак („Службени лист општине Чачак", бр. 4/69). 

3. Оваа одлука се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службени лист општине Чачак". 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе 
оваа одлика во состав: претседател на Судот Блажо 
Јовановиќ и членови на Судот: Иван Божичевиќ, 
Неда Божиновиќ, д-р Асен Групче, Шефкет Ма-
глајлић д-р Јован Ѓорѓевиќ, д-р Иво Сунариќ и Јоже 
Земљак. 

У бр. 372 
5 декември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија. 
Блажо Јовановиќ, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА 
ЧЛЕНОТ 148 СТАВ 4 ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА СО-

ЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I. Со одредбите на членот 143 став 4 од Основ-
ниот закон за организацијата и финансирањето на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) е опреде-
лено: а) за барањата за исплатување во странство 
на пензии и инвалиднини на уживателите што се 
иселиле на постојан престој во странство да решава 
републичкиот завод за социјално осигурување над-
лежен според седиштето на фондот чија обврска е 
да ги исплатува пензиите односно инвалиднините; 
б) решенијата за овие барања да се конечни во 
управната постапка и в) против овие решенија да 
може да се води управен спор ако барањата за ис-
платување на пензиите односно инвалиднините се 
засновани врз обврска на фондот определена со 
закон. 

По повод иницијативата на еден граѓанин чие 
барање за исплатување на пензијата во странство 
е одбиено, Уставниот суд на Југославија со реше-
нието У бр. 72/69 од 24 септември 1969 година поведе 
постапка за оценување на уставноста на одредбите 
од членот 148 став 4 на Основниот закон за органи-
зацијата и финансирањето на социјалното осигуру-
вање, сметајќи дека основано може да се постави 
прашањето дали овие законски одредби се во соглас-
ност со одредбите на Уставот на СФРЈ кои го га-
рантираат правото на жалба и правото на водење 
на управен спор. При тоа Уставниот суд имаше пред-
вид дека републичкиот завод за социјално осигуру-
вање што го одбил барањето за исплатување на пен-
зијата во странство, во поуката за правниот лек 
изречно навел дека против решението за одбива-
њето не може да се води управен спор. 

На јавната расправа претставникот на Сојузната 
скупштина го изнесе мислењето дека овде не се 
работи за неуставност на законот туку за неговата 
погрешна интерпретација. Според ова' мислење со 
одредбите на членот 148 став 4 од Основниот закон 
за организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување не е исклучен управен спор, а репуб-
личкиот завод за социјално осигурување погрешно 
ја интерпретирал оваа законска одредба. Со ова ми-
слење се согласи и претставникот на Сојузниот за-
вод за социјално осигурување. 

II. По оценувањето на поставеното прашање, 
имајќи ги предвид и наводите на претставникот на 
Сојузната скупштина, Уставниот суд на Југославија 
констатира: 

1) Со одредбите на членот 148 став 4 од Основ-
ниот закон за организацијата и финансирањето на 
социјалното осигурување не се ускратува правото 
на судска заштита при решавање на барања за испла-
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дување на пензии во странство на лицата што се 
иселиле на постојан престој во странство. Спротивно 
толкување на наведените одредби би било противно 
на Уставот на СФРЈ (чл. 68, 158 и 159). 

2) Според членот 159 став 2 од Уставот на СФРЈ 
управниот спор може по исклучок да се исклучи во 
определени видови управни работи и тоа само со 
сојузен закон. Од тоа произлегува дека управниот 
спор може по исклучок да биде исклучен во опре-
делени видови управни работи, а не може да биде 
исклучен во одделни случаи. 

III. Во согласност со изнесеното становиште, а 
со оглед на молшоста за погрешно толкување на 
наведените одредби, Уставниот суд на Југославија, 
врз основа на членот 250 од Уставот на СФРЈ 

о д л у ч и 

1. Се утврдува дека со одредбите на членот 148 
став 4 од Основниот закон за организацијата и ф и -
нансирањето на социјалното осигурување во постап-
ката за решавање на барање за исплатување на пен-
зија во странство не е исклучено водењето на упра-
вен спор во смисла на членот 159 став 2 од Уставот 
на СФРЈ. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ". 

3. Со оваа одлука да се запознае Сојузната скуп-
штина. 

IV. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија 
ја донесе во состав: претседавач судијата д-р Јован 
Ѓорѓевиќ и членови на Судот: Иван Божичевиќ, 
Неда Божиновиќ, д-р Александар Фира, д-р Асен 
Групче, Шефкет Маглајлиќ, д-р Иво Сунариќ, Ни-
кола Срзентиќ и Јоже Земљак. 

У бр. 72/69 
12 февруари 1970 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на 

Југославија 
судија, 

д-р Јован Ѓорѓевиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за примерни заслуги и 
умешност во работата на развивањето постојан по-
лет заради остварувањето на поставените задачи во 
единиците со кои раководат, како и за создавање 
услови за постигање исклучително добри успеси 
во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пешадиските полковници: Андрић Ристе Јован, 
Ћук Николе Милојко, Докмановић Илије Стево, Гр-
бовић Миће Симо, Лојовић Ђорђа Митар, Ма тп јашо-
вић Петра Саво, Напрта Николе Љубомир, Поповић 
Настадина Рашко, Родић Ђуре Дамјан, Угарковић 
Дмитра Дане, Заклан Миле Спасо; 

полковницкте на оклопни единици: Бунчић Ни-
коле Славко и Дрча Симе Мирко; 

инженериските полковници: Јанковић Симе 
Милан и Радаковић Јована Никола; 

полковникот на АБХ одбрана: Мухек Стјепана 
Андрија; 

сапптетскиот полковник: Пилетић Милоша Ми-
тар; 

полкоЕниците на авијација: Шкондрић Симе 
Миле и Тошић Милана Боривој; 

артилерискиот полковник: Вујошевић Николе 
Драго; 

капетаннте на боен брод: Кундић Ивана Ћирил 
и Мраовић Дамјана Љубо; 

пешадискиот полковник: Мустаћ Шиме Анте; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

техничките пол ковници: Антунац Ивана Ме-
тод-Миша и Ра јх Артура Руди; 

пешадиските полковници: Буквић Николе 
Дилберовић Алије Исз^ет, Грба Јована Милан, Хер-
ман Јожета Виктор, Јауковић Радосава Милорад, 
Крашовец Алојза Владо, Кривокапић Сава Стеван, 
Лабовић Станише Саво. Лазовић Боже Иво, Мехи-
нагић Ибрахима Хајрудин. Петрић Анте Милош, 
Сарајлић Салка Абдулах, Тривуновић Нине Анђел-
ко, Вучуревић Николе Радомир; 

воздухопловнотехничкиот полковник: Гр гад Ђу-
ре Стево; 

полковниците за врска: Говедник Антона Алојз, 
Крњајић Јефте Богдан, Матијевић Андрије Никола, 
Шар лиј а Јосипа Светозар; 

полковникот на оклопни единици: Кокеза Ј а -
кова Анте; 

полковникот на финансиска служба: Маљковић 
Дамјана Лазар; 

артилериските пол ковници: Пекорари Алфреда 
Марин, Поровић Мехмеда Хивзо, Шпегељ Мате 
Мартин; 

санитетските пол ковници: Радојчић Милана 
Божидар, Радовић Гаврила Гаврило, Зенговић 
Алексе Јане; 

полковникот на авијација: Радовић Бошка Ми-
ленко; 

полковникот на АБХ одбрана: Скендер Илије 
Мирко; 

интендантскиот полковник: Живковић Недељка 
Светислав; 

капетаните на боен брод: Благдан Мира Јанко, 
Марковић Јозе Шпиро, Миланковић Андрије Алек-
сандар, Саје Јакоба Радослав; 

потполковниците на сообраќајна служба: Агба-
ба Стевана Марко и Лучић Филипа Радован; 

техничките потпол ковници: Андријић Кузме 
Борис, Богић Милоша Лука, Купрешанин Милана 
Јово, Мчхаллшец Ђуре Рудолф. Пуздерлиски Ва-
сила Ангел. Радосављевић Саве Миодраг, Угарко-
Еић Томе Лука, Златовић Јерка Ивица; 

потполковнпците на оклопни единици: Бабић 
Хосе Илија, Мратинић Антуна Антун. Одић Мак-
сима Станко. Поповић Милоша Ђорђе, Томовић 
Mi гл ивоја Миљан; 

пешадиските потполковницп: Бан Марјана Иван, 
Ћук Дане Ђуро. Груевски Душана Јане. Хамовић 
Ахмета Сеад, Јовановић Драгољуба Драган, Кнеже-
ви'! Марјана Миленко, Ковачевић 'Митана Лазар, 
Лукас Марина Маринко, Марјановић Марка Петар, 
Машковић Радомира Радмило, Мазињанин Свето-
зара Боривоје. М а р о в и ћ Стевана Стојан. Обрадо-
вић Петра Милорад, Перуновић Николе Јован. Пе-
торка Франца Франц, Пинтарић Јосипа Павле, 
Поздерац Мехмеда Сакиб, Пурић Милана Марко, 
Пушић Ђоке Србољуб, Рајлић Милорада Илија, 
Ранковић Николе Драгомир. Соколовић Николе Ду-
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шчн, Стојаковић Милана Урош, Стојичић Михајла 
Стојанче, Свркота Лазара Живко, Шпановић Ми-
лана Благоје. Томашковић Фрање Јосип, Томић 
Илије Никица, Вајс Штефана Борис, Војновић 
Марка Душан, Зец Митра Саво: 

потполковнпците за врска: Башић Ловре Анте, 
Царић Мирка Миха.] ло, Дејановић Велика Вујо, 
Ерцег Петра Мате, Јемец Јанеза Албин, Кромпћ 
Властимира Драгослав, Метнћ Милоша Никола, Ру-
бинић Петра Иван, Секулић Илије Атександар, 
Совплз Петра Саво; 

потполковнпкот на АБХ одбрана: Бпшоф Мије 
Алојз; 

артилериските потнолко-вници: Бућан Николе 
Његослав и Јаворек Антуна Мирослав; 

потполковниците на геодетска служба: Д а м и -
новски Стојка Митре, Јовановић Петра Велибор, 
Петровић Душана Аца; 

потполко-зпиците иа правна служба: Дехсљап 
Косте Станко и Закић Василија Душан; 

потполковниците на финансиска служба: Дими-
тров Ђере Тодор, Гаћеша Ђорђа Мирко, Карабег 
Хасана Сулејман, Кљакић Николе Анђелко, Ковше 
Ивана Ернест. Миротић Ђоке Саво, Радуловић Саве 
Радован. Степанчић Ивана Томо, Вељковић Муста-
фе Раиф, Згомбић Томе Златко, Зракић Станка 
Стеван; 

интендант ските потпол ковници: Дудук Лазара 
Никола, Јовановић Светозара Владан, Урбан Антона 
Анте-Миле; 

потполковникот на административна служба: 
Ђурић Станка Веселин; 

инженерискот потполковник: Глумац Милића 
Милан; 

потполковнмкот на градежна служба: Хрвић 
Мустафе Мирза; 

санитетските потгхолковници: Лазић Драгољуба 
Јован, Микеленић Томе Анђелко, С т а м е н о в и ћ 
Алексе Боривоје; 

потнолковниците на авијација: Мандарић Марка 
Јован и Зарић Јефте Сретен; 

морнаричкотехничкиот потполковник: Мартић 
Фране Петар; 

капетаните на фрегата: Абрамић Винка Марко, 
Франичевић Фране Иво, Гавровски Георгија Бранко, 
Крнота Пере Михајло, Павловић Мане Недељко, 
Свилановић Јеремије Илија, Шкунца Шиме Анте, 
Штрбац Бошка Милош; 

пешадиските мајори: Бојовић Радована Радоје, 
Домуз Алексе Јефто, Милошевић Милоша Јован, 
Угринић Десимира Милутин; 

интендантските мајори: Буловић Николе Лука, 
Марковић Јосипа Никола, Словенец Људевита Ру-
долф, Стефановић Милана Станко; 

техничките мајори: Ћулибрк Васе Душан, Гру-
бац Јосипа Јосип. Стукало Сергеја Александар; 

мор наричкотехн инките мајори: Габај Илије 
Владо и Кузман ић Јакова Анте; 

мајорите за врска: Куцелин Иве Миљенко и 
Тиодоровић Миливоја Марко; 

мајорот на финансиска служба: Јовичић Симе 
Томо; 

мајорот на геодетска служба: Милосављев ић 
Луке Слободан; 

мајорот на административна служба: Николић 
Љубомира Сава; 

мајорот на авијација: Жутић Стевана Божидар; 
капетаните на корвета: Франолић Јосипа Фра-

њо и Вујичић Милутина Војислав; 
капетанот I класа на административна служба: 

Биуковић Дамјана Никола; 
интендантските капетани I класа: Јуретић Мар-

ка Иван и Крстић Влајка Милан; 
пешадиокшт капетан I класа: Маџаревић Петра 

Срета; 
резервниот капетан I класа: Радић Томе Бранко, 

воздухопловнотехничкиот воен службеник II 
класа: Кукић Милана Десанка; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

техничките потполковник!: Бекавац Луке Иван 
и Озретић Ивана Винко; 

потполковниците на градежна служба: Џафер-
беговпћ Мехмеда Ихсан и Младеновић Василија 
Ил ИЈ а; 

потполковниците за врска: Мијатовић Марка 
Петар и Ликер Андрије Стјепан; 

пешадискиот потполковник: Томић Живка Ради-
сл а в; 

санитетските мајори: Атељевић Паје Чедомир, 
Басарић Богдана Војин, Бошковић Драгољуба Јо-
ван, Јовић Цветка Радован, Кушић Димитрија Ра-
дивоје, Павловић Александра Счавол^б, Поповић 
Рајка Радиша, Рацков Саве Нићифор, Радојчић 
Велимира Момчило; 

пешадискиот мајор: Балашевић Младена Бо-
жидар; 

мајорот на геодетска служба: Бјелица Јефте 
Божидар; 

морнаричкотехничкиот мајор: Црношија Мира 
Снетко; 

мајорот на градежна служба: Фијачко Ивана 
Стјепан; 

мајорот на финансиска служба: Ковачевић Ни-
коле Александар; 

ветеринарните мајори: Кузмановић Михајла 
Миломир и Пшундер Рудолфа Адам; 

мајорот за врска: Медић Јована Душан; 
интендантскиот мајор: Ногић Милутина Милан; 
техничките мајори: Сегедински Бранислава 

Лазар, Томовић Милана Славко, Зупанац Алексан-
дра Штефан; 

инженерискиот мајор: Шкорић Илије Мирко; 
воздухопловнотехнмчките капетани I класа: 

Алагић Сафета Азиз и Ђорђевић Момчила Зоран; 
капетаните I класа на финансиска служба: 

Алијагић Дервиша Смајил, Бјелица Максима Ву-
кашин. Манд арић Николе Миле, Радојевић Воји-
слава Петар, Шпаљ Милана Ђуро; 

капетаните I класа на геодетска служба: Анђе-
лић Јанка Миладин, Баточанин Јована Милојко, 
Димитров Страила Георги, Ђорђевић Јордана- Ра-
дивоје, Иванић Миленка Радован, Јанковски Илије 
Риста, Јовановић Богића Радован, Милојевић Ве-
лимира Љубомир. Миљановић Гаја Миленко^ Мрђа 
Јована Ђорђе, Рајић Николе Миодраг, Вукеља Пе-
тра Анте; 

интендантските капетани I класа: Анђелић 
Стјепана Никола, Дамјановић Светозара Рајко, Јо-
кић Милића Драгомир, Момић Илије Светомир, Ни-
колић Радисава Слободан, Вогрин Вјекослава Ми-
лорад; 

санитетските капетани I класа: Бјелић Милисава 
Јован, Божиновић Љубивоја Драгослав, Илић Ми-
лутина Павле, Јовановић Драгољуба Бранимир, 
Костић Радисава Светислав. Коштре Марјана Ми-
лан, Кушић Миленка Ненад, Лазић Сретена Ра -
н и с а в , Ливада Радивоја Војислав. Милојковић Ву-
кашина Мирко, Митић Косте Миодраг, Пантелић 
Животе Бранислав, Пешић Ж а р к а Миодраг. Попо-
вић Војислава Бранислав, Поповић Николе Ивка, 
Радовановић Милинка Миливоје, Спасојевић Ж и -
војина Предраг, Шкрљ Јоже Милан, Тодосијевић 
Љубинка Милић; 

артилериски^ капетани I класа: Бошковић Јо-
вана Милован, Киковић Бранка Раде, Лазаревић 
Видоја Томислав; 

капетаните I класа на АБХ одбрана: Дејановиќ 
Данила Момчило и Стокић Андрије Милан; 
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технички капетани I класа: Димитријевић Пе-
тра Драгослав, Димитријевић Димитрија Илија, Ди-
митриј евић Јована Милутин. Добеш Фрање Емил, 
Драговић Благоте Драгомир, Ду јсо Керима Аси?л, 
Ђокић Јордана Тешман, Грба Милана Велимир, 
Јанкелић Андрије Душан, Јовановић Митра Филип, 
Курузар Милана Никола. Лукачевић Николе Вла-
дислав, Матић Ђорђа Љубиша, Миленковић Стојана 
Живорад, Милетић Миле Рајко, Недовић Богдана 
Батрић. Пантић Лепомира Љубомир, Павловић Ду-
шана Мирко. Пешић Александра Светислав, Попо-
вић Стевана Милорад, Радова новић Владимира Ми-
одраг. Радовић Митра Бранислав, Радумило Дмитра 
Стојимир, Ристић Светолика Драгољуб, Селак Ј а -
куба Осман, Шаренац Јоше Лазар, Шћепановић 
Љубомира Душан, Васовић Радише Петар, Заклан 
Максима Милан, Зељковић Јована Душан. Жега-
рад Данила Душан, Живковић Видоја Јован; 

инженериските капетани I класа: Ковачевић 
Ђуре Тихомир; 

пешадиските капетани I класа: РадоловиК Ан-
туна Ратко, Симоновић Радомира Драгољуб, Узелац 
Бранка Јово; 

техничките капетани: Ачански Јована Алексан-
дар. Антонијевић Димитрија Драган, Арамбашић 
Спире Живко, Бајалица Пере Никола, Драгојевић 
Миле Гојко, Глишан Александра Добривоје, Хаџић 
Мује Мухамед, Илић Душана Стојић, Кашић Јосифа 
Радивоје, Марковић Велимира Драгослав, Милути-
новић Душана Вулета, Нешковић Милорада Влади-
мир,Новаковић Николе Лука, Палигорић Лазара 
Анастас, Станковић Ђурђа Гојко, Стефановић Љ у -
бисава Радослав, Угрчић Стевана Спасе, Врзић Пе-
тра Гојко, Вука динов ић Драгутина Милутин; 

капетаните за врска: Алимпијевић Светозара 
Славомир, Блатанчић Илије Мијат, Јордановски 
Тоде Гаврил, Ристић Радована Милорад, Балић 
Алојза Јожеф; -

пешадиските капетани: Чековић Ранђела Томи-
слав, Ћирић Милорада Гаврило, Ђондовић Ђурице 
Радомир, Миленковић Милоша Момчило, Палић. 
Михаила Млађен. Павловић Ранђела Александар, 
Станковић Саве Драгољуб, Зечар Тодора Никола; 

санитетските капетани: Благојевић Војина Зо-
ран, Фет Јована Милош, Караџић Војина Витомир, 
Караулић Борисава Драгиша, Мајкић Луке Спасоје, 
Маринковић Милана Владета, Мијајловић Драго-
љуба Зоран, Свилар Бушна Зоран, Шушњар Сте-
вана Јован. Тодоровић Радивоја Петар, Трајковски 
Томе Јонче; 

капетаните на сообраќајна служба: Ђорђевић 
Драгољуба Божидар, Косановић Мане Симо, Пајић 
Аксентија Мијосав, Станишић Милете Василије; 

интенданските капетани: Ђукић Милоша Ми-
раш, Лучић Арсенија Душан, Ма лековић Стеве Дра-
ган, Васић Милана Никола; 

капетаните на административна служба: Јова-
новић Живојина Десимир и Лучић Петар Радосав; 

капетаните на градежна служба: Јовановић Јо-
вана Велибор и Стојиљковић Михаила Божидар; 

артилерискиот капетан: Узуновић Живојина 
Бранислав; 

капетанот на АБХ одбрана: Вишњић Душана 
Душан; 

поручника на финансиска служба: Андрић 
Милана Стојан; 

санитетскиот поручник: Ђурашиновић Милана 
Светозар; 

техничките поручници: Јеринић Саве Предраг, 
Раић Лазара Владимир, Ружић Михе Миленко; 

псручниците на оклопни единици: Кљајић Ми-
лана Никола и Крајнц Августа Лудвик; 

интендантскиот поручник; Лале Душана Томо; 

поручниците за врска: Парежаиин Гаје Свето-
зар. Радојчић Драгомира Милан, Здравковић Мио-
драга Драгољуб; 

пешадиските поручници: Петровић Милутина 
Никола, Продановић Душана Ђуро, Станковић Је -
ротије Слободан; 

поручвикот на фрегата: Ковачевић Душана Ми-
лорад; 

пешадиските потпоручници: Ару ла Јована 
Дмитар, Ђекић Радивоја Раденко, Глушчевић Ми-
ленка Бориша, Горјанец Урбана Милан, Капларевић 
Драгомира Станко, Ковачевић Спасе Ђуро, Родић 
Илије Живко, Стајковић Ђорђа Милош, Шешум 
Војка Владо; 

санитетскиот потпоручник: Бољевић Петра 
Славко; 

инженериските потпоручници: Ђековић Луке 
Живота и Ђорђевић Чедомира Славко; 

техничките потпоручници: Ерготић Томе Мато, 
Иванковић Бошка Живко, Видовић Миле Илија; 

потпоручниците на сообраќајна служба: Игња-
товић Драгослава Светомир, Икономов Стерије Јо-
анел, Ивановић Светозара Миломир, Кркобабић Ду-
шана Мирко, Младеновић Владе Александар; 

потпоручниците на оклопни единици: Милова-
новић Јефте Манојло. Вањак Луке Милан; Ворка-
пић Љубана Богдан. Бузић Тодора Петар; 

потпоручниците за врска: Младеновић Живка 
Божидар, Петровић Светозара Томислав, Станко-
вић Станка Ратомир; 

потпоручнихот на АБХ одбрана: Трикић Ђуре 
Момчило; 

морнаричкотехничкиот потпоручник: Станковић 
Војимира Томислав; 

заставниците на финансиска служба: Андрић 
Љубомира Живадин, Благојевић Радосава Милисав, 
Цветковић Милоја Виден, Јовичић Светислава Гој-
ко, Михајловић Милосава Чедомир, Станковић Б л а -
гоја Матија, Тодоровић Давида Љубодраг; 

интендантските заставници: Авакумовић Боже 
na jo , Ћурчија Пере Мате, Јавор Ивана Марко, Кал -
мар Стевана Гргур, Лазић Луке Крсто, Марковић 
Јеленка Јован, Младеновић Милорада Момир, Но-
ваковић Лазе Јово, Радовановић Милоша Андрија, 
Шоштарић Андрије Иван, Вулић Живана Алексан-
дар, Живичњак Јулиуса Мирко; 

техничките заставници: Баточанин Филипа Ми-
ливоје, Драшковић Војимира Танасије, Ђорђевић 
Војислава Лука, Јарковачки Ж и в е Никола, Јодев-
ски Коле Александар, Кнежевић Јове Вељо. Ма-
ловић Димитрија Богдан, Новак Антона Штефан, 
Стојановић Петра Жика , Стојичевић Тихомира 
Живко, Вајдец Михе Франц; 

санитетските заставници: Благојевић Радомира 
Аранђел, Дреновак Светомира Живота, Микуловић 
Јанка Љубомир; 

артилерискиот заставник: Брајовић Николе Ни-
кола: 

заставници на административна служба: Буђевац 
Јездимира Владан, Церовшек Франца Макс, Цвет-
ковић Стојадина Војислав, Четровић Владимира 
Миодраг, Чомагић Владимира Миодраг. Деспотовић 
Милана Светозар, Димитријевић Драгомира Вели-
мир, Допуђ Богдана Петар, Думнић Станише Рајко, 
Хорват Мирка Рудолф, Илић Милинка Секула, Ј а -
кимовски Јована Гроздан, Канкараш Борише Вучко, 
Клемпић Петра Срђан, Маснов Шиме Нино, Мића-
новић Живка Војислав, Миличић Боже Милисав, 
Милошевић Новице Милисав, Обућина Павла Обрад,. 
Павић Крсте Петар, Петковић Цветка Чедомир, 
Прентић Петра Милован, Рајковић Милутина Радо-
ван, Сарделић Јерка Анте, Степић Ивана Лазар, 
Терзић Витомира Велибор, Тошић Љубомира Бого-
мир, Врањеш Мирка Петар, Зубић Марка Љубомир; 
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заставниците на сообраќајна служба: Цветковић 
Пауна Аранђел,, Цветковић Милорада Сотир, Чолић 
Сретена Драган, Дашић Станимира Драгољуб, Да-
ниловић Николе Ново, Ранковић Драгојла Живојин; 

заставници^ за врска: Филевски Лазара Дра-
ган, Илић Симе Слободан, Косановић Јована Јанко, 
Марић Радомира Десимир. Митровић Милоја Бу-
димир, Павловић Станка Петар, Подунавац Марка 
Стеван, Симић Милоша Михајло, Стаменић Стани-
мира Југ, Свилар Милана Војислав. Весић Петра 
Драгутин; 

пешадиските заставници: Гавриловић Радосава 
Миодраг, Илић Владисавз Миладин, Лазић Стани-
мира Милован, Манић Драгутш1а Бранко, Микић 
Милентија Радомир, Никовић Ћерима Коља, Павић 
Душана Живојин, Павловски Србина Ђорђе. Попо-
вић Радована Петар, Станковић Крсте Драгољуб; 

заставникот на оклопни единици: Јоксимовић 
Милована Маринко; 

постарите водници I класа на административна 
служба: Бојовић Милуна Драгољуб, Лешевић Томе 
Александар, Мамузић Владе Живан, Трбусић Крсте 
Бошко, Векић Мате Анте; 

морнаричкотехничките постари водници: Глу-
мац Манојла Данило и Тодоров Симеона Теофил; 

постарите водници I класа на оклопни единици: 
Јездић Светозара Милорад. Милуновић Марка Пе-
тар, Остојић Лзубомира Алекса; 

постариот водник I класа на сообраќајна 
служба: Којић Стеве Петар; 

пешадиските постари водници I класа: Лакић 
Велизара Момчило и Ребић Лепосаве Божидар; 

техничкиот постар водник I класа: Младеновић 
Душана Никола; 

интенданските постари водници I класа: Ру-
менић Душана Звездан. Талијан Јована Никола, 
Туфегџић Чедомира Миодраг; 

постариот водник I класа за врска: Вукашино-
вић Миле Рајко; 

пешадискиот постар водник: Ануђушић Михај -
ла Јагош; 

постарите водници на оклопни единици: Батур 
Мате Живко, Ђокић Милутина Милентије, Јовано-
вић Животе Велибор; 

постариот водник на сообраќајна служба: Бр -
кић Драгутина Живко; 

постарите водници на финансиска служба: 
Дмитрашиновић Проке Душан и Кастратовић Авра 
Миомир; 

артилериски^ постари водници: Ђурковић 
Пере Љубомир и Ж у ж е к Алојза Мирко; 

техничкиот постар водник: Исајловић Ђорђа 
Златомир; 

поморските постари водници: Кисошевић Ђуре 
Влајко и Михајловић Стојана Милутин; 

санитетскиот постар водник: Лугарић Рудолфа 
Рудолф; 

постарите водници на административна служба: 
Миловановић Теодора Симо и Шундић Милорада 
Радомир; 

морнаричкотехничкиот постар водник: Савић 
Стевана Радивоје; 

воениот службеник II класа на финансиска 
служба: Јовановић Божидара Рајко; 

воените службеници III класа на администра-
тивна служба: Алеандар Раде Софија, Продано-
вић Томе Ђорђе, Пупавац Јанка Даница, Станоје-
вић Илије Нада, Жардин Томе Радојка; 

воените службеници III класа на музичка 
служба: Добровски Јована Владимир и Секељ Ми-
хајла Стјепан; 

санитетските воени службеници III класа: Костић 
Профира Мирјана и Прошић Алексија Живка ; 

воените службеници IV класа на администра-
тивна служба: Ћук Илије Ристо, Јовановић Воји-
слава Радомир, Мулић Османа Мухамед, Требје-
шанин Мила Милан; 
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141. Основен закон за придонесите и даноците 
на граѓаните (пречистен текст) — — — 393 

142. Одлука за минимумот на задожителни 
средства за лична и колективна заштита 
од воени дејства — — — — — — 413 

143. Одлука за определување на максималните 
цени за рото-хартија — — — — — 414 

144. Одлука за маржите во прометот на оддел-
ни производи — — — — — — — 414 

145. Одлука за овластување па работните ор-
ганизации и државните органи за сни-
мање од воздух на југословенската тери-
торија за потребите на премерот на зем-
јиштето, за постапката за издавање одо-
брение за снимање од воздух и за постап-
ката за премер и испитување на земјиш-
тето на определени подрачја на југосло-
венската територија — — — — — — 415 

146. Решение за определување пониски царин-
ски стопи за стоките за кои е предвиден 
царински контигент — — — — — — 416 

147. Пречистен текст на Одлуката за регули-
рање на односите на деловните банки со 
Народната банка на Југославија по рабо-
тите на краткорочно кредитирање — — 432 

148. Решение за спроведување анкета за поја-
вите во врска со ликвидноста на стопан-

ските организации 436 
149. Конкурс за давање средства за инвес-

тиции — — — — — — — — — 436 
150. Конкурс за давање средства за финанси-

рање на научноистражувачки проекти 437 
Исправка на Наредбата за измена и до-

дополнение на Наредбата за височината 
на посебната давачка при увозот на од-
делни земјоделски и прехранбени произ-
води — — — — — — — — — — 439 

Одлука за оцена на уставноста и закони-
тоста на Одлуката на Собранието на оп-
штината Чачак за измена и дополнение 
на Одлуката за воведување општински 
придонеси и даноци на граѓаните на те-
риторијата на општината Чачак — — 439 

Одлука за оцена на уставноста на одред-
бите на членот 148 став 4 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето 
на социјалното осигурување — — — 440 

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристика 1. Пошт. фах 226 
— Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух, Улица Јована Ристиќа бр. 1. — 
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