
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание на српскохрватски, односно хрватскосрп-
ски, словенечки; македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифа! а - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 52 динари. - Претплатата за 
1984 година изнесува 1.425 динари. Рок за рек-
ламации 15 дена. - Редакција: Улица Јована 
Ристика број 1. Пошт. фах 226. - Телефони: 
Централа 650-155: Уредништво 651-885; 

Служба за претплата 651-732; Телекс 11756 

157. 
Врз основа на член 56 од Законот за движењето и пре-

стојот на странците („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/80) 
и на член 3 ст. 3 и 4 од Уредбата за паричната помош и за 
здравствената заштита на странци на кои им е признаен 
статусот на бегалец („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/75 и 
72/81), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ПАРИЧНА-
ТА ПОМОШ НА СТРАНЦИТЕ НА КОИ ИМ Е ПРИ-

ЗНАЕН СТАТУСОТ НА БЕГАЛЕЦ 
1. Паричната помош на странците на кои им е при-

знаен статусот на бегалец, а кои материјално се необезбе-
дени, утврдена во чл. 4 до 7 од Уредбата за паричната по-
мош и за здравствената заштита на странци на кои им е 
признаен статусот на бегалец, се зголемува од 1 јануари 
1984 година за 19% и така зголемена, по одделни видови 
на таа помош изнесува, и тоа: 

Динари 
1) основна помош 1.719 
2) додаток за неспособност 430 
3) додаток за неспособност за самохрани 858 
4) додаток за стручно оспособување, односно школу-

вање 430 
5) додаток за стручно оспособување, односно школу-

вање надвор од местото на домувањето 1.290 
6) додаток за малолетни членови 430 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за усогласување на износите 
на паричната помош на странците со статус на бегалец 
кои се материјално необезбедени („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/83). 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 116 
5 април 1984 година * 

Белград 
Сојузен извршен совет 

П о т п ретсе д ате л, 
|воне Драган, е. р. 

158. 
Врз основа на член 31 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82 и 7/84), сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 

НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
Член 1 

Во Правилникот за постапката за остварување на 
правото на ослободување од плаќање царина („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 37/82 и 77/82) во член 6 став 1 точка 3 
на крајот знакот точка и запирка се заменува со точка и се 
додава нова реченица, која гласи: „Членови на екипажи на 
југословенски бродови не ја поднесуваат таа изјава;". 

Член 2 
Во член 14 на крајот точката се заменува со запирка и 

се додаваат зборовите: „односно доказ дека резервните де-
лови и потрошниот материјал му се потребни за користе-
ње на тие помагала." 

Член 3 
Во член 25 ст. 5 до 7 се заменуваат со нов став 5, кој 

гласи: 
„Заради користење на повластицата од член 29 став 1 

точка 7 алинеи трета, четврта и петта од Царинскиот за-
кон, корисникот поднесува до царинарницата писмена из-
јава за вкупната вредност на купениот погонски и потро-
шен материјал за работа и за безбедност на пловидбата и 
на предметите купени и вградени, односно што ќе се вгра-
дат во пловното и воздухопловното превозно средство за-
ради замена на дотраениот или уништениот дел." 

Досегашниот став 8 станува став 6. 

Член 4 
Во член 28 став 2 по зборавите: „Сојузот на 

здруженијата на дистрофичарите на Југославија, " се дода-
ваат зборовите: „како и граѓаните - членови на Сојузот на 
слепите на Југославија, односно на Сојузот на здруженија-
та на дистрофичарите на Југославија," а на крајот по збо-
ровите: „невромускуларни болести" се додаваат зборови-
те: „односно дека е во прашање член на Сојузот на слепи-
те на Југославија или член на Сојузот на здруженијата на 
дистрофичарите на Југославија". 

Член 5 
По член 29 се додава нов член 29а, кој гласи: 
„Корисникот на повластицата од член 29 став 1 точка 

12 од Царинскиот закон поднесува до царинарницата при-
мерок од договорот склучен со странски партнери за под-
морските истражувања и писмена изјава дека пловечката 
платформа за подморски истражувања по завршувањето 
на работата ќе ја врати во странство." 

Член 6 
Во член 30 став 1 во точка 5 ставот 5 се брише. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3-1805/1 
13 февруари 1984 година 

Белград 

Сојузен секретар за финансии, 
Владо Клеменчиќ, е. р. 
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159. 

Врз основа на член 95 став 2 од Законот за Службата 
на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83), сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИ-
ВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕ-
РЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УП-
ЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА 
ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИ-

ХОДИ 
Со оваа наредба се пропишуваат сметките кај 

Службата на општественото книговодство на кои ќе се 
врши уплата на приходите на општествено-политичките 
заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни 
заедници и на други самоуправни организации и, заедни-
ци, начинот на уплатување на тие приходи и нивниот рас-
поред, како и начинот на известување на корисниците на 
тие приходи. 

Под приходи на општествено-политичките заедници 
и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници 
и на други самоуправни организации и заедници, во смис-
ла на оваа наредба, се подразбираат приходите што се ос-
тваруваат според законите или други прописи, односно 
според самоуправните спогодби или другите самоуправни 
општи акти на овие корисници. 

I. ПРИХОДИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ 

1. Даноци на доход и од личниот доход 
1. Данокот на доход се уплатува: 
1) на сметката бр. 840-1104 - Републичките односно 

покраиниски данок на доход, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 840-1125 - Републички односно по-
краиниски данок на доход, од организациите на здружен 
труд и од работните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 840-1130 - Општински данок на до-
ход, од организациите на здружен труд и од работните за-
едници од стопанството; 

4) на сметката бр. 840-1146 - Општински данок на до-
ход, од организациите на здружен труд и од работните за-
едници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 840-1151 - Посебен данок на доход 
за интервенции во определени области, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од стопанство-
то; 

6) на сметката бр. 840-1167 - Посебен данок на доход 
за интервенции во определени области, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од нестопан-
ството 

На сметките од одредбите под 5 и 6 на став 1 од оваа 
точка се уплатува и дополнителниот данок на доход, како 
и другите форми на данок на доход што се воведени за ин-
тервенции во определени области. 

2. Данокот од личнот доход на работниците се упла-
тува: 

1) на сметката бр. 840-1200 - Републички односно по-
краински данок од личнот доход на работнците, од орга-
низациите на здружен труд и од работните заедници од 
стопанството; 

2) на сметката бр. 840-1216 - Републички односно по-
краински данок од личнот доход на работниците, од орга-
низаците на здружен труд и од работните заедници од не-
стопанството ; 

3) на сметката бр. 840-1221 - Републички односно по-
краински данок од личниот доход на работниците врабо-

тени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓ-
ански правни лица; 

4) на сметката бр. 840-1237 - Општински данок од 
личниот доход на работниците, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од стопанството; 

5) на сметката бр. 840-1242 - Општински данок од 
личниот доход на работниците, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од нестопанството; 

6) на сметката бр. 840-1258 - Општински данок од 
личниот доход на работниците вработени кај граѓани што 
самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица; 

7) на сметката бр. 840-1263 - Данок од личниот доход 
на работниците што се плаќа во паушален износ. 

На сметките од одредбите под 1 до 6 на став 1 од оваа 
точка се уплатува данокот од личниот доход на работни-
ците, без оглед дали тој се пресметува по редовна или по-
себна стапка. 

3. Данокот од личниот доход од самостојно вршење 
на дејност се уплатува: 

1) на сметката бр. 840 - 1307 - Данок од личниот до-
ход од самостојно вршење на земјоделска дејност (на при-
ходи од шуми и др.), што се пресметува во процент, а не 
според катастарскиот приход и фактичкиот доход; 

2) на сметката бр. 840-1403 - Републички односно по-
краински данок од личниот доход од самостојно вршење 
на стопански дејности, што се пресметува во процент; 

3) на сметката бр. 840-1419 - Општински данок од 
личниот доход од самостојно вршење на стопански деј-
ности, што се пресметува во процент; 

4) на сметката бр. 840-1424 - Републички односно по-
краински данок од личниот доход од самостојно вршење 
на нестопански дејности, што се пресметува во процент; 

5) на сметката бр. 840-1445 - Општински данок од 
личниот доход од самостојно вршење на нестопански деј-
ности, што се пресметува во процент; 

6) на сметката бр. 840-1450 - Републички, односно по-
краински данок од личниот доход од авторски права; 

7) на сметката бр. 840-1466 - Општински данок од 
личниот доход од авторски права. 

2. Даноци на промет на производи и на надомести за врше-
ње услуги 

4. Основниот данок на промет на производи се упла-
тува: 

1) на сметката бр. 840-2010 - Основен данок на про-
мет на производи (тар. број 1); 

2) на сметката бр. 840-2101 - Основен данок на про-
мет на нафта и деривати на нафта (тар. број 2); 

3) на сметката бр. 840-2117 - Основен данок на про-
мет на тутунски преработки (тар. број 3); 

4) на сметката бр. 840-2122 - Основен данок на про-
мет на алкохолни пијачки - производи од тар. број 4, ос-
вен на промет на производи од тој тарифен број што е из-
вршен на угостителски дуќани на самостојни угостители и 
граѓани; 

5) на сметката бр. 840-2138 - Основен данок на про-
мет на алкохолни пијачки - производи од тар. број 4 испо-
рачани на угостителски дуќани на самостојни угостители 
и граѓани, што го плаќаат општествените правни лица ка-
ко даночни обврзници; 

6) на сметката бр. 840-21184 - Основен данок на про-
мет на алкохолни пијачки - производи од тар. број 4 испо-
рачани на угостителски дуќани на самостојни угостители 
и граѓани, што го плаќаат граѓаните како даночни об-
врзници; 

7) на сметката бр. 840-2143 - Основен данок на про-
мет на алкохол - етанол (тар. број 5); 

8) на сметката бр. 840-2185 - Основен данок на про-
мет на патнички автомобили, што го плаќаат општестве-
ните правни лица како даночни обврзници; 
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9) на сметката бр. 840-2190 - Основен данок на про-
мет на патнички автомобили, што го плаќаат граѓаните 
како даночни обврзници; 

10) на сметката бр. 840-2026 - Основен данок на про-
мет на производи (тар. број 7); 

11) на сметката бр. 840-2031 - Основен данок на про-
мет на производи (тар. број 8); 

12) на сметката бр. 840-2047 - Основен данок на про-
мет на производи (тар. број 9); 

13) на сметката бр. 840-2052 - Основен данок на про-
мет на производи (тар. број 10); 

14) на сметката бр. 840-2068 - Основен данок на про-
мет на производи (тар. број 11 став 1 тон. 1 до 18 и точка 
20); 

15) на сметката бр. 840-2164 - Основен данок на про-
мет на лекови (тар. број И став 1 точка 19); 

16) на сметката бр. 840-2073 - Основен данок на про-
мет на производи (тар. број 12); 

17) на сметката бр. 540-21100 - Основен данок на про-
мет на производи остварен од вршење на самостојни деј-
ности што не се разрежува во годишен износ; 

18) на сметката бр. 840-2089 - Основен данок на про-
мет на производи наплатен за производите што Југосло-
венската народна армија ги набаува и увезува за свои по-
треби. 

19) на сметката бр. 840-2094 - Основен данок на про-
мет на производи наплатен при увозот на производи. 

На сметките од одредбите под 1 до 19 од став 1 на 
оваа точка се уплатува основниот данок на промет на про-
изводи за производите опфатени со соодветните тарифни 
броеви на Тарифата на основниот данок на промет, која е 
составен дел на Законот за оданочување на производи и 
услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 
55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63'80, 
3/81, 23/82, 15/83 и 66/83). 

5. Посебниот републички односно покраински данок 
на промет на производи се уплатува: 

1) на сметката бр. 840-2208 - Посебен републички од-
носно покраински данок на промет на производи, што се 
плаќа според општа стапка, а што го плаќаат општестве-
ните правни лица како даночни обврзници; 

2) на сметката бр. 840-22204 - Посебен републички од-
носно покраински данок на промет на производи, што се 
плаќа според општата стапка, а што го плаќаат граѓаните 
како даночни обврзници; 

3) на сметката бр. 840-22001 - Посебен републички од-
носно покраински данок на промет на производи, што се 
плаќа според стапка повисока од општата стапка што го 
плаќаат општествените правни лица како даночни об-
врзници; 

4) на сметката бр. 840-22017 - Посебен републички од-
носно покраински данок на промет на производи, што се 
плаќа според стапка повисока од општата стапка, а што 
го плаќаат граѓаните како даночни обврзници; 

5) на сметката бр. 840-22022 - Посебен републички од-
носно покраински данок на промет на производи што се 
плаќа според стапка пониска од општата стапка, а што го 
плаќаат општествените правни лица како даночни об-
врзници; 

6) на сметката бр. 840-22038 - Посебен републички од-
носно покраински данок на промет на производи, што се 
плаќа според стапка пониска од општата стапка, а што го 
плаќаат граѓаните како даночни обврзници; 

7) на сметката бр. 840-2213 - Посебен републички од-
носно покраински данок на промет на моторни возила, 
што го плаќаат општествените правни лица како даночни 
обврзници; 

8) на сметката бр. 840-22225 - Посебен републички од-
носно покраински данок на промет на моторни возила, 
што наплаќаат граѓаните како даночни обврзници; 

9) на сметката бр. 840-2297 - Посебен републички од-
носно покраински данок на промет на алкохолни пијачки, 
освен на прометот на алкохолни пијачки испорачани га 
угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани; 

10) на сметката бр. 840-22230 - Посебен републички 
односно покраински данок на промет на безалкохолни пи-
јачки, освен на прометот на безалкохолни пијачки испора-
чани на угостителски дуќани на самостојни угостители и 
граѓани; 

И) на сметката бр. 840-22108 - Посебен републички 
односно покраински данок на промет на алкохолни пијач-
ки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угос-
тители и граѓани; 

12) на сметката бр. 8^0-22197 - Посебен републички 
односно покраински данок на промет на безалкохолни пи-
јачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни 
угостители и граѓани; 

13) на сметката бр. 840-22043 - Посебен републички 
односно покраински данок на промет на алкохол-етанол. 

6. Посебниот републички односно покраински данок 
на надомести за вршење услуги се уплатува: 

1) на сметката бр. 840-2255 - Посебен републички од- . 
носно покраински данок на надомести за услуги, што го 
плаќаат организациите на здружен труд како даночни об-
врзници; 

2) на сметката бр. 840-2260 - Посебен републички од-
носно покраински данок на надомести за услуги, што го 
плаќаат граѓаните и граѓанските цревни лица «о месечни 
рокови; 

3) на сметката бр. 840-2276 - Посебен републички од-
носно покраински д&нок на надомести за услуги, што го 
плаќаат граѓаните и граѓанските правни лица што не се 
занимаваат редовно со вршење на услуги; 

4) на сметката бр. 840-2281 - Посебен републички од-
носно покраински данок на надомести за услуги од прире-
дување игри на среќа; 

5) на сметката бр. 840-22181 - Посебен републички од-
носно покраински данок на надомести за услуги на менич-
ни кредити. 

7. Посебниот општински данок на промет на произ-
води се уплатува: 

1) на сметката бр. 840-2304 - Посебен општински да-
нок на промет на производи, што се плаќа според општа-
та стапка, а што го плаќаат општествените правни лица 
како даночни обврзници; 

2) на сметката бр. 840-23173 - Посебен општински да-
нок на промет на производи, што се плаќа според општа-
та стапка, а што го плаќаат граѓаните како даночни об-
врзници; 

3) на сметката бр. 840-23201 - Посебен бпштински да-
нок на промет на производи, што се плаќа според стапка 
повисока од општата стапка, а што го плаќаат општестве-
ните правни лица како даночни обврзници; 

4) на сметката бр. 840-23217 - Посебен општински да-
нок на промет на производи, што се плаќа според стапка 
повисока од општата стапка, а што го плаќаат граѓаните 
како даночни обврзници; 

5) на сметката бр. 840-23222 - Посебен општински да-
нок на промет на производи, што се плаќа според стапка 
пониска од општата стапка, а што го плаќаат општестве-
ните правни лица како даночни обврзници; 

6) на сметката бр. 840-23238 - Посебен општински да-
нок на промет на производи, што се плаќа според стапка 
пониска од општата стапка, а што го плаќаат граѓаните 
како даночни обврзници; 

7) на сметката бр. 840-2325 - Посебен општински да-
нок на промет на моторни возила, што го плаќаат општес-
твените правни лица како даночни обврзници; 

8) на сметката бр. 840-23189 - Посебен општински да-
нок на промет на моторни возила, што го плаќаат граѓа-
ните како даночни обврзници; 

9) на сметката бр. 840-2393 - Посебен општински да-
нок на промет на алкохолни пијачки, освен на прометот 
на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани 
на самостојни угостители и граѓани; 

10) на сметката бр. 840-23194 - Посебен општински 
данок на промет на безалкохолни пијачки, освен на проме-
ш а а безалкохолни пијачки испорачани на угостителски 
дуќани на самостојни угостители и граѓани; 
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11) на сметката бр. 840-23105 - Посебен општински 
данок на промет на алкохолни пијачки испорачани на 
угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани; 

12) на сметката бр. 840-23168 - Посебен општински 
данок на промет на безалкохолни пијачки испорачани на 
угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани; 

13. на сметката бр. 840-23243 - Посебен општински 
данок на промет на алкохол-етанол. 

8. Посебниот општински данок на надомести за 
вршење услуги се уплатува: 

1) на сметката бр. 840-2351 - Посебен општински да-
нок на надомести за услуги, што го плаќаат организации-
те на здружен труд како даночни обврзници; 

2) на сметката бр. 840-2367 - Посебен општински да-
нок на надомести за услуги, што го плаќаат граѓаните и 
граѓанските правни лица во месечни рокови; 

3) на сметката бр. 840-2372 - Посебен општински да-
нок на надомести за услуги од граѓаните и граѓанските 
правни лица што не се занимаваат редовно со вршење на 
услуги; 

4) на сметката бр. 840-2388 - Посебен општински да-
нок на надомести за услуги од приредување игри на среќа. 

9. Данокот на промет на недвижности и права се уп-
латува: 

1) на сметката бр. 840-2400 - Данок на промет на не-
движности и права, од општествените правни лица; 

2) на сметката бр. 840-2416 - Данок на промет на не-
движности и права, од граѓаните. 

3. Даноци од странски лица 
10. Даноците од странски лица се уплатуваат: 
1) на сметката бр. 840-2715 - Данок на надомест на 

странски лица остварен по основ на вложување средства 
на странски лица во домашна организација на здружен 
труд заради заедничко работење; 

2) на сметката бр. 840-2720 - Данок на доход на 
странски лица остварен со вршење на привремена и про-
фесионална дејност; 

3) на сметката бр. 840-2736 - Данок на приход на 
странски лица остварен од превоз на патници и стоки. 

4. Данок на приходи од имот и имотни права, данок на 
имот и данок на вкупен приход на граѓаните 

11. Данокот на приходи од имот и имотни права, да-
нокот на имот и данокот на вкупниот приход на граѓаните 
се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 840-2507 - Данок на приходи од 
имот и имотни права; 

2) на сметката бр. 840-2512 - Данок на имот; 
3) на сметката бр. 840-2528 - Данок на добивки од иг-

ри на среќа; 
4) на сметката бр. 840-2533 - Данок на наследство и 

подароци; 
5) на сметката бр. 840-2549 - Данок на товарни друм-

ски моторни и приклучни возила и на комби-возила; 
6) на сметката бр. 840-2603 - Данок на вкупен приход 

на граѓаните. 
На сметката од одредбата под 1 од став 1 на оваа точ-

ка се уплатуваат сите даноци по основ на остварени при-
ходи од имот и имотни права, вклучувајќи го и данокот на 
приход од згради. 

На сметката од одредбата под 2 од став 1 на оваа точ-
ка се уплатуваат сите даноци на имот и имотни предме-
ти(данок на згради, данок на други имотни предмети и 
ел.). 

На сметката од одредбата под 3 од став 1 на оваа точ-
ка се уплатува данокот на добивки од игри на среќа оства-
рен од страна на граѓаните. 

Во сите други случаи во кои обврзниците на тие дано-
ци се задолжуваат во годишен износ, даноците на приходи 
од имот и имотни права и даноците на имот се уплатуваат 
на збирна проодна сметка (сметка бр. 846). 

Даноците на непријавени приходи од имот и имотни 
права, на имот и на вкупен приход на граѓаните, утврдени 
во дополнителна постапка од надлежниот орган според 
посебен пропис односно постапка, се уплатуваат на смет-
ките од одредбите под 1 до 6 од став 1 на оваа точка. 

5. Такси 
12. Административните такси се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 840-3109 - Царински такси во гото-
ви пари, од организациите на здружен труд и од работни-
те заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 840-3114 - Царински такси во гото-
ви пари, од организациите на здружен труд и од работни-
те заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 840-3135 - Царински такси во гото-
ви пари, од граѓаните и граѓанските правни лица; 

4) на сметката бр. 840-3140 - Конзуларни такси; 
5) на сметката бр. 840-3156 - Други сојузни админис-

тративни такси во готови пари; 
6) на сметката бр. 840-3161 - Републички односно по-

краински административни такси во готови пари; 
7) на сметката бр. 840-3198 - Општински администра-

тивни такси во готови пари, од граѓаните и граѓанските 
правни лица; 

8) на сметката бр. 840-3091 - Општински администра-
тивни такси во готови пари, од општествените правни ли-
ца; 

9) на сметката бр. 840-3182 - Републички односно по-
краински такси на прометот на чапункари и копитари. 

На сметката од одредбата под 7 од став 1 на оваа точ-
ка се уплатуваат приходот остварен со продажба на оп-
штински административни такси и приходот од општин-
ски административни такси наплатен во готови пари. 

На сметката од одредбата под 9 од став 1 на оваа точ-
ка се уплатува и приходот од такси што се плаќаат на уве-
рение за здравствена состојба на животни. 

13. Комуналните такси се уплатуваат: 
1) на сметката бр. 840-3205 - Комунални такси на пре-

стој во туристички места; 
2) на сметката бр. 840-3210 - Комунални такси на 

фирма, од организациите на здружен труд и од работните 
заедници од стопанството; 

3) на сметката бр. 840-3226 - Комунални такси на 
фирма, од организациите на здружен труд и од работните 
заедници од нестопанството; 

4) на сметката бр. 840-3231 - Комунални такси на 
фирма, од граѓаните и граѓанските правни лица; 

5) на сметката бр. 840-3273 - Комунални такси за ре-
гистрација на моторни возила, од општествените правни 
лица; 

6) на сметката бр. 840-3289 - Комунални такси за ре-
гистрација на моторни возила, од граѓаните и граѓанските 
правни лица; 

7) на сметката бр. 840-3247 - Комунални такси на 
други предмети за таксирање, од организациите на 
здуржен труд и од работните заедници од стопанството; 

8) на сметката бр. 840-3252 - Комунални такси на 
други предмети за таксирање, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од нестопанството; 

9) на сметката бр. 840-3268 - Комунални такси на 
други предмети за таксирање, од граѓаните и граѓанските 
правни лица. 
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14. Судските такси се уплатуваат: 
1) на сметката бр. 840-3301 - Сојузни судски такси во 

готови пари, од организациите на здружен труд и од ра-
ботните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 840-3317 - Сојузни судски такси во 
готови пари, од организациите на здружен труд и од ра-
ботните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 840-3322 - Сојузни судски такси во 
готови пари, од граѓаните и граѓанските правни лица; 

4) на сметката бр. 840-3338 - Републички односно по-
краински судски такси во готови пари, од оргнизациите на 
здружен труд и од работните заедници од стопанството; 

5) на сметката бр. 840-3343 - Републички односно по-
краински судски такси во готови пари, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од нестопан-
ството; 

6) на сметката бр. 840-3359 - Републички односно по-
краински судски такси во готови пари, од граѓаните и гра-
ѓанските правни лица; 

7) на сметката бр. 840-3385 - Општински судски такси 
во готови пари, од граѓаните и граѓанските правни лица; 

8) на сметката бр. 840-3390^ Општински судски такси 
во готови пари, од општествените правни лица. 

На сметките од одредбите под 1 до 3 од став 1 на оваа 
точка се уплатува приходот од судски такси во готови па-
ри што ќе го остварат сојузните судови, а на сметките од 
одредбите под 4 до 6 на тој став - приходот од судски так-
си што ќе го остварат судовите на републиките и судовите 
на автомоните покраини. На сметката од одредбата под 7 
став 1 на оваа точка се уплатува приходот од општински 
судски такси, од продадени таксени вредносници и од суд-
ски такси во готови пари. 

6. Царина и посебни увозни давачки 
15. Царините, посебните увозни давачки и лежарина-

та се уплатуваат во корист на партијата на евидентната 
сметка бр. 845 на надлежната царинарница, односно на 
Сојузната управа за царини. Приходите уплатени по тие 
основи царинарницата односно Сојузната управа за цари-
ни ги распоредува: 

1) на сметката бр. 840-4106 - Царина, од организации-
те на здружен труд и од работните заедници од стопан-
ството; 

2) на сметката бр. 840-4111 - Царина, од организации-
те на здружен труд и од работните заедници од нестопан-
ството ; 

3) на сметката бр. 840-4127 - Царина, од граѓаните и 
граѓанските правни лица; 

4) на сметката бр. 840-4202 - Посебни такси на увезе-
ни стоки, од организациите на здружен труд и од работни-
те заедници од стопанството; 

5) на сметката бр. 840-4356 - Посебни такси на увезе-
ни стоки, од организациите на здружен труд и од работни-
те заедници од нестопанството; 

6) на сметката бр. 840-4244 - Посебни такси на увезе-
ни стоки, од граѓаните и граѓанските правни лица; 

7) на сметката бр. 840-4309 - Посебна давачка при 
увозот на земјоделски и прехранбени производи; 

8) на сметката бр. 840-4314 - Посебна давачка за из-
рамнување на даночното оптоварување на увезени стоки; 

9) на сметката бр. 840-4335 - Посебна давачка за ца-
ринско евидентирање; 

10) на сметката бр. 840-4340 - Лежарина за стоки 
сместени во царински магацини и стоваришта. 

7. Приходи според посебни прописи 

16. Паричните казни се уплатуваат: 
1) на сметката бр. 840-5103 - Парични казни за царин-

ски прекршоци и парични средства добиени од продадени 
стоки; 

2) на сметката бр. 840-5119 - Парични казни за сто-
пански престапи, што и припаѓаат на републиката однос-
но автономната покраина; 

3) на сметката бр. 840-5007 - Парични казни за пре-
кршоци, што и припаѓаат на републиката односно авто-
номната покраина, од општествените правни лица; 

4) на сметката бр. 840-5012 - Парични казни за пре-
кршоци, што и припаѓаат на републиката односно авто-
номната покраина, од граѓаните и граѓанските правни ли-
ца; 

5) на сметката бр. 840-5028 - Парични казни за сооб-
раќајни прекршоци, што и припаѓаат на републиката од-
носно автономната покраина, од општествените правни 
лица; 

6) на сметката бр. 840-5033 - Парични казни за сооб-
раќајни прекршоци, што и припаѓаат на републиката од-
носно автономната покраина, од граѓаните и граѓанските 
правни лица; 

7) на сметката бр. 840-5150 - Парични казни за кри-
вични дела, што и припаѓаат на републиката односно ав-
тономната покраина; 

8) на сметката бр. 840-5166 - Парични казни за пре-
кршоци, што ги изрекуваат републичките односно покра-
инските органи на управата надлежни за работи на прихо-
дите; 

9) на сметката бр. 840-5171 - Парични казни за пре-
кршоци, што ги изрекуваат општинските органи на упра-
вата надлежни за работи на приходите; 

10) на сметката бр. 840-5187 - Други парични казни, 
што и припаѓаат на општината; 

И) на сметката бр. 840-5192 - Приходи остварени во 
постапка за утврдување на потеклото на имот; 

12) на сметката бр. 840-6254 - Разлики во цената, 
одземени по решенија од надлежните републички односно 
покраински органи; 

13) на сметката бр. 840-6275 - Разлики во цената, 
одземени по решенија од надлежните општински органи. 

На сметката од одредбата под Ј1 од став 1 на оваа 
точка се уплатуваат паричните износи на средствата одзе-
мени од граѓаните и паричните износи добиени со про-
дажба на одземен имот во постапка за утврдување на по-
теклото на имот. 

17. Данокот на средствата за заедничка потрошувач-
ка се уплатува: 

1) на сметката бр. 840-5215 - Данок на средствата за 
заедничка потрошувачка, од организациите на здружен 
труд и од работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 840-5220 - Данок на средствата за 
заедничка потрошувачка, од организациите на здружен 
труд и од работните заедници од нестопанството. 

8. Приходи на органите на управата и други приходи 

18. Приходите на органите на управата се уплатуваат 
на сметката бр. 845 - Евидентна сметка на приходите на 
органите на управата. На сметката бр. 845, односно на со-
одветната партија од таа сметка на надлежниот орган на 
управата, се уплатуваат приходите на органите на управа-
та што тие ќе ги остварат со вршење на својата дејност. 

Приходите уплатени во корист на сметката бр. 845, 
односно на соодветната партија од таа сметка, се распоре-
дуваат: 

1) на сметката бр. 840-6100 - Приходи на сојузните 
органи и организации; 

2) на сметката бр. 840-61012 - Приходи на Сојузната 
управа за контрола на летањето - од надоместите за пре-
летување на воздухоплови; 

3) на сметката бр. 840-6116 - Приходи на републички-
те односно покраинските органи на управата; 
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4) на сметката бр. 840-6121 - Приходи на општински-
те органи на управата. 

19. Другите приходи се уплатуваат: 
1) на сметката бр. 840-6207 - Други приходи на феде-

рацијата; 
2) на сметката бр. 840-6212 - Други републички од-

носно покраински приходи; 
3) на сметката бр. 840-6228 - Други општински прихо-

ди; 
4) на сметката бр. 840-6249 - Укинати буџетски при-

ходи на федерацијата; 
5) на сметката бр. 840-62116 - Укинати буџетски при-

ходи на републичките односно автономните покраини; 
6) на сметката бр. 840-62121 - Укинати буџетски при-

ходи на општините; 
7) на сметката бр. 840-6990 - Приходи на федерација-

та од продадени бонови за моторен бензин и за деривати 
на нафта; 

8) на сметката бр. 840-62072 - Приходи на федераци-
јата по решенија на Буџетската инспекција на Сојузниот 
секретаријат за финансии. 

На сметките од одредбите под 1 до 3 од став 1 на оваа 
точка се уплатуваат разни непредвидени и вонредни при-
ходи (наплатени трошоци за прекршочна постапка и за из-
легување на судовите на терен, присилни наплати и ел.). 

На сметките од одредбите под 4 до 6 од став 1 на оваа 
точка се уплатуваат укинатите буџетски приходи, ако про-
писите врз основа на кои се воведени тие приходи преста-
нале да важат во претходната и поранешните години, а во 
тековната година не е воведен соодветен приход. 

На сметката од одредбата под 8 од став 1 на оваа точ-
ка се уплатуваат приходите на федерацијата по решенија-
та на Буџетската инспекција на Сојузниот секретаријат за 
финансии што е отворена кај филијалата на Службата на 
општественото книговодство во Белград. 

II. ПРИХОДИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ 
ЗАЕДНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ 

1. Приходи иа заедниците за здравство и здравствено оси-
гурување 

20. Придонесот за здравство и здравствено осигуру-
вање се уплатува: 

1) на сметката бр. 843-16 - Придонес од доходот за 
здравство и здравствено осигурување на работниците, од 
организациите на здружен труд и од работните заедници 
од стопанството; 

2) на сметката бр. 843-21 - Придонес од доходот за 
здравство и здравствено осигурување на работниците, од 
организациите на здружен труд и од работните заедници 
од нестопанството; 

3) на сметката бр. 843-37 - Придонес од личниот до-
ход за здравство и здравствено осигурување на работни-
ците, од организациите на здружен труд и од работните 
заедници од стопанството; 

4) на сметката бр. 843-42 - Придонес од личниот до-
ход за здравство и здравствено осигурување на работни-
ците, од организациите на здружен труд и од работните 
заедници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 843-58 - Придонес за здравство и 
здравствено осигурување на земјоделците; 

6) на сметката бр. 843-63 - Придонес за здравство и 
здравствено осигурување на работните луѓе што самостој-
но вршат стопанска дејност; 

7) на сметката бр. 843-79 - Придонес за здравство и 
здравствено осигурување на работните луѓе што самостој-
но вршат нестопанска дејност; 

8) на сметката бр. 843-84 - Придонес за здравство и 
здравствено осигурување на работните луѓе вработени кај 
граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански 
правни лица; 

9) на сметката бр. 843-1905 - Придонес за здравство и 
здравствено осигурување што го плаќаат заедниците на 
пензиското и инвалидското осигурување; 

10) на сметката бр. 843-107 - Придонес за здравство и 
здравствено осигурување што го плаќаат заедниците за 
вработување за невработените лица. 

2. Приходи на заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување 

21. Придонесот за пензиско и инвалидско осигурува-
ње се уплатува: 

1) на сметката бр. 843-128 - Придонес од доходот за 
пензиско и инвалидско осигурување на работниците, од 
организациите на здружен, труд и од работните заедници 
од стопанството; 

2) на сметката бр. 843-133 - Придонес од доходот за 
пензиско и инвалидско осигурување на работниците, од 
организациите на здружен труд и од работните заедници 
од нестопанството; 

3) на сметката бр. 843-149 - Придонес од личниот до-
ход на работниците за пензиско и инвалидско осигурува-
ње, од организациите на здружен труд и од работните за-
едници од стопанството; 

4) на сметката бр. 843-154 - Придонес од личниот до-
ход на работниците за пензиско и инвалидско осигурува-
ње, од организациите на здружен труд и од работните за-
едници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 843-175 - Придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување на земјоделците; 

6) на сметката бр. 843-180 - Придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување на работните луѓе што самостој-
но вршат стопанска дејност; 

7) на сметката бр. 843-196 - Придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување на работните луѓе што самостој-
но вршат нестопанска дејност; 

8) на сметката бр. 843-203 - Придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување на работните луѓе вработени кај 
граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански 
правни лица; 

9) на сметката бр. 843-112 - Придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување што го плаќаат заедниците за 
вработување за невработените лица. 

• 
3. Приходи на заедниците за детска заштита 

22. Придонесите за детска заштита и за додаток на 
деца се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 843-219 - Придонес од личниот до-
ход на работниците за детска заштита, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од стопанство-
то; 

2) на сметката бр. 843-224 - Придонес од личниот до-
ход на работниците за детска заштита, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од нестопан-
ството; 

3) на сметката бр. 843-432 - Придонес од личниот до-
ход за детска заштита, од работните луѓе што самостојно 
вршат стопанска дејност; 

4) на сметката бр. 843-448 - Придонес од личниот до-
ход за детска заштита, од работните луѓе што самостојно 
вршат нестопанска дејност; 

5) на сметката бр. 843-245 - Придонес од личниот до-
ход за детска заштита, од работните луѓе вработени кај 
граѓани што самостојно вршт дејност и кај граѓански 
правни лица; 

6) на сметката бр. 843-801 - Придонес за детска за-
штита што го плаќаат заедниците за вработување за не-
вработените лица; 

7) на сметката бр. 843-1910 - Придонес за детска за-
штита што го плаќаат заедниците на пензиското и инва-
лидското осигурување; 
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8) на сметката бр. 843-250 - Придонес од доходот за 
додатокот на деца, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од стопанството; 

9) на сметката бр. 843-266 - Придонес од доходот за 
додатокот на деца, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од нестопанството; 

10) на сметката бр. 843-271 - Придонес од личниот 
доход на работниците за додатокот на деца, од организа-
циите на здружен труд и од работните заедници од сто-
панството; 

11) на сметката бр. 843-287 - Придонес од личниот 
доход на работниците за додатокот на деца, од организа-
циите на здружен труд и од работните заедници од несто-
панството; 

12) на сметката бр. 843-292 - Придонес од личниот 
доход за додатокот на деца, од работните луѓе вработени 
кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански 
правни лица; 

13) на сметката бр. 843-817 - Придонес за додатокот 
на деца што го плаќаат заедниците за вработување за не-
вработените лица; 

14) на сметката бр. 843-1583 - Придонес за додатокот 
на деца што го плаќаат заедниците на пензиското и инва-
лидското осигурување; 

15) на сметката бр. 843-1926 - Други приходи. 
На сметката од одредбата под 15 на став 1 од оваа 

точка се уплатуваат приходите остварени во текот на дет-
ската недела и ел. 

4. Приходи иа заедниците за образование 
23. Придонесот за образование се уплатува: 
1) на сметката бр. 843-315 - Придонес од доходот за 

насочено образование, од организациите на здружен труд 
и од работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 843-320 - Придонес од доходот за 
насочено образование, од организациите на здружен труд 
и од работните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 843-1931 - Републички, односно по-
краински придонес од личниот доход на работниците за 
насочено образование, од организациите на здружен труд 
и од работните заедници од стопанството; 

4) на сметката бр. 843-1947 - Републички, односно по-
краински придонес од личниот доход на работниците за 
насочено образование, од организациите на здружен труд 
и од работните заедници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 843-1146 - Републички, односно по-
краински придонес за насочено образование, од работните 
луѓе што самостојно вршат стопанска дејност; 

6) на сметката бр. 843-1151 - Републички, односно по-
краински придонес за насочено образование, од работните 
луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност; 

7) на сметката бр. 843-1952 - Републички, односно по.-
краински придонес од личниот доход за насочено образо-
вание од работните луѓе вработени кај граѓани што самос-
тојно вршат дејност и кај граѓански прави* лица; 

8) на сметката бр. 843-378 - Републички, односно по-
краински придонес од личниот доход на работниците за 
основно и предучилишно образование, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од стопанство-
то; 

9) на сметката бр. 843-383 - Републички, односно по-
краински придонес од личниот доход на работниците за 
основно и предучилишно образование, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од нестопан-
ството ; 

10) на сметката бр. 843-960 - Републички, односно по-
краински придонес за основно и предучилишно образова-
ние, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска 
дејност; 

И) на сметката бр. 843-1104 - Републички, односно 
покраински придонес за основно и предучилишно образо-
вание, од работните луѓе што самостојно вршат нестопан-
ска дејност; 

12) на сметката бр. 843-399 - Републички, односно по-
краински придонес од личниот доход за основно и преду-
чилишно образование, од работните луѓе вработени кај 
граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански 
правни лица; 

13) на сметката бр. 843-406 - Општински придонес од 
личниот доход на работниците за основно и предучилиш-
но образование, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од стопанството; 

14) на сметката бр. 843-411 - Општински придонес од 
личниот доход на работниците за основно и предучилиш-
но образование, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од нестопанството; 

15) на сметката бр. 843-1125 - Општински придонес 
за основно и предучилишно образование, од работните лу-
ѓе што самостојно вршат стопанска дејност; 

16) на сметката бр. 843-1130 - Општински придонес 
за основно и предучилишно образование, од работните лу-
ѓе што самостојно вршат нестопанска дејност; 

17) на сметката бр. 843-427 - Општински придонес од 
личниот доход за основно и предучилишно образование, 
од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно 
вршат дејност и кај граѓански правни лица. 

5. Приходи на заедниците за култура 
24. Придонесот за култура се уплатува: 
1) на сметката бр. 843-469 - Републички, односно по-

краински придонес од доходот за култура, од организаци-
ите на здружен труд и од работните заедници од стопан-
ството ; 

2)-на сметката бр. 843-474 - Републички, односно по-
краински придонес од доходот за култура, од организаци-
ите на здружен труд и од работните заедници од нестопан-
ството ; 

3) на сметката бр. 843-495 - Републички, односно по-
краински придонес од личниот доход на работниците за 
култура, од организациите на здружен труд и од работни-
те заедници од стопанството; 

4) на сметката бр. 843-502 - Републички, односно по-
краински придонес од личниот доход на работниците за 
култура, од организациите на здружен труд и од работни-
те заедници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 843-1328 - Републички, односно по-
краински придонес за култура, од работните луѓе што са-
мостојно вршат стопанска дејност; 

6) на сметката бр. 843-1333 - Републички, односно по-
краински придонес за култура, од работните луѓе што са-
мостојно вршат нестопанска дејност; 

7) на сметката бр. 843-518 - Републички, односно по-
краински придонес од личниот доход за култура, од ра-
ботните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат 
дејност и кај граѓански правни лица; 

8) на сметката бр. 843-523 - Општински придонес од 
доходот за култура, од организациите на здружен труд и 
од работните заедници од стопанството; 

9) на сметката бр. 843-539 - Општински придонес од 
доходот за култура, од организациите на здружен труд и 
од работните заедници од нестопанството; 

10) на сметката бр. 843-544 - Општински придонес од 
личниот доход на работниците за култура, од организаци-
ите на здружен труд и од работните заедници од стопан-
ството; 

11) на сметката бр. 843-565 - Општински придонес од 
личниот доход на работниците за култура, од организаци-
ите на здружен труд и од работните заедници од нестопан-
ството ; 

12)на сметката бр. 843-1167 - Општински придонес за 
култура, од работните луѓе што самостојно вршат стопан-
ска дејност; 

13) на сметката бр. 843-1172 - Општински придонес 
за култура, од работните луѓе што самостојно вршат не-
стопанска дејност; 
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14) на сметката бр. 843-570 - Општински придонес од 
личниот доход за култура, од работните луѓе вработени 
кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански 
правни лица; 

15) на сметката бр. 843-1627 - Придонес за култура од 
личен доход од авторски права. 

6. Приходи на заедниците за научен труд 
25. Придонесот за научен труд се уплатува: 

1) на сметката бр. 843-586 - Републички, односно по-
краински придонес од доходот за научен труд, од органи-
зациите на здружен труд и од работните заедници од сто-
панството ; 

2) на сметката бр. 843-591 - Републички, односно по-
краински придонес од доходот за научен труд, од органи-
зациите на здружен труд и од работните заедници од не-
стопанството ; 

3) на сметката бр. 843-609 - Републички, односно по-
краински придонес од личниот доход на работниците за 
научен труд, од организациите на здружен труд и од ра-
ботните заедници од стопанството; 

4) на сметката бр. 843-614 - Републички, односно по-
краински придонес од личниот доход на работниците за 
научен труд, од организациите на здружен труд и од ра-
ботните заедници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 843-1188 - Републички, односно по-
краински придонес за научен труд, од работните луѓе што 
самостојно вршат стопанска дејност; 

6) на сметката бр. 843-1193 - Републички, односно по-
краински придонес за научен труд, од работните луѓе што 
самостојно вршат нестопанска дејност; ^ 

7) на сметката бр. 843-635 - Републички, односно по-
краински придонес од личниот доход за научен труд, од 
работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно 
вршат дејност и кај граѓански правни лица. 

7. Приходи на заедниците за физичка култура 
26. Придонесот за физичка култура се уплатува: 
1) на сметката бр. 843-640 - Републички, односно по-

краински придонес од доходок за физичка култура, од ор-
ганизациите на здружен труд и од работните заедници од 
стопанството; 

2) на сметката бр. 843-656 - Републички, односно по-
краински придонес од доходот за физичка култура, од орг 
гнизациите на здружен труд и од работните заедници од 
нестопанството; 

3) на сметката бр. 843-661 - Републички, односно по-
краински придонес од личниот доход на работниците за 
физичка култура, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од стопанството; 

4) на сметката бр. 843-677 - Републички односно по-
краински придонес од личниот доход на работниците за 
физичка култура, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 843-1200 - Републички, односно по-
краински придонес за физичка култура, од работните луѓе 
што самостојно вршат стопанска дејност; 

6) на сметката бр. 843-1216 - Републички односно по-
краински придонес за физичка култура, од работните луѓе 
што самостојно вршат нестопанска дејност; 

7) на сметката бр. 843-682 - Републички односно по-
краински придонес од личниот доход за физичка култура, 
од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно 
вршат дејност и кај граѓански правни лица; 

8) на сметката бр. 843-698 - Општински придонес од 
доходот за физичка култура, од организациите на здружен 
труд и од работните заедници во стопанството; 

9) на сметката бр. 843-705 - Општински придонес од 
доходот за физичка култура, од организациите на здружен 
труд и од работните заедници од нестопанството; 

10) на сметката бр. 843-710 - Општински придонес од 
личниот доход на работниците за физичка култура, од ор-
ганизациите на здружен труд и од работните заедници од 
стопанството; 

11) на сметката бр. 843-726 - Општински придонес од 
личниот доход на работниците за физичка култура, од ор-
ганизациите на здружен труд и од работните заедници од 
нестопанството; 

12) на сметката бр. 843-1221 - Општински придонес 
за физичка култура, од работните луѓе што самостојно 
вршат стопанска дејност; 

13) на сметката бр. 843-1237 - Општински придонес 
за физичка култура, од работните луѓе што самостојно 
вршат нестопанска дејност; 

14) на сметката бр. 843-731 - Општински придонес од 
личниот доход за физичка култура, од работните луѓе вра-
ботени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај 
граѓански правни лица. 

8. Приходи на заедниците за вработување 
27. Придонесот за вработување се уплатува: 
1) на сметката бр. 843-747 - Придонес од доходот за 

вработување, од организациите на здружен труд и од ра-
ботните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 843-752 - Придонес од доходот за 
вработување, од организациите на здружен труд и од ра-
ботните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 843-768 - Придонес од личниот до-
ход на работниците за вработување, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од стопанството; 

4) на сметката бр. 843-773 - Придонес од личниот до-
ход на работниците за вработување, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 843-1242 - Придонес за вработува-
ње, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска 
дејност; 

6) на сметката бр. 843-1258 - Придонес за вработува-
ње, од работните луѓе што самостојно вршат нестопанска 
дејност; 

7) на сметката бр. 843-789 - Придонес од личниот до-
ход за вработување, од работните луѓе вработени кај граѓ-
ани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни 
лица. 

9. Приходи на заедниците за социјална заштита 
28. Придонесите за социјална заштита се уплатуваат: 
1) на сметката бр. 843-1013 - Републички, односно по-

краински придонес од доходот за социјална заштита, од 
организациите на здружен труд и од работните заедници 
од стопанството; 

2) на сметката бр. 843-1029 - Републички, односно по-
краински придонес од доходот за социјална заштита, од 
организациите на здружен труд и од работните заедници 
од нестопанството; 

3) на сметката бр. 843-1034 - Републички, односно по-
краински придонес од личниот доход на работниците за 
социјална заштита, од организациите на здружен труд и 
од работните заедници од стопанстовото; 

4) на сметката бр. 843-1055 - Републички, односно по-
краински придонес од личниот доход на работниците за 
социјална заштита, од организациите на здружен труд и 
од работните заедници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 843-1263 - Републички, односно по-
краински придонес за социјална заштита, од работните 
луѓе што самостојно вршат стопанска дејност; 

6) на сметката бр. 843-1279 - Републички, односно по-
краински придонес за социјална заштита, од работните 
луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност; 
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7) на сметката бр. 843-1968 - Републички, односно по-
краински придонес од личниот доход за социјална зашти-
та од работните луѓе вработени кај граѓани што самостој-
но вршат дејност и кај граѓански правни лица; 

8) на сметката бр. 843-1060 - Општински придонес од 
доходот за социјална заштита, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од стопанството; 

9) на сметката бр. 843-1076 - Општински придонес од 
доходот за социјална заштита, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од нестопанството; 

10) на сметката бр. 843-1081 - Општински придонес 
од личниот доход на работниците за социјална заштита, 
од организациите на здружен труд и од работните заедни-
ци од стопанството; 

И) на сметката бр. 843-1097 - Општински придонес 
од личниот доход на работниците за социјална заштита, 
од организациите на здружен труд и од работните заедни-
ци од нестопанството; 

12) на сметката бр. 843-1284 - Општински придонес 
за социјална заштита, од работните луѓе што самостојно 
вршат стопанска дејност; 

13) на сметката бр. 843-1307 - Општински придонес 
за социјална заштита, од работните луѓе што самостојно 
вршат нестопанска дејност; 

14) на сметката бр. 843-1973 - Општински придонес 
од личниот доход за социјална заштита, од работните лу-
ѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и 
кај граѓански правни лица. 

10. Приходи на други заедници од областа на општествени-
те дејности 

29. Придонесите на другите заедници се уплатуваат: 
1) на сметката бр. 843-1765 - Придонес од доходот на 

други заедници, од организациите на здруижен труд и од 
работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 843-1770 - Придонес од доходот на 
други заедници, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 843-1786 - Придонес од личниот 
доход на работниците на други заедници, од организации-
те на здружен труд и од работните заедници од стопан-
ството ; 

4) на сметката бр. 843-1791 - Придонес од личниот 
доход на работниците на други заедници, од организации-
те на здружен труд и од работните заедници од нестопан-
ството; 

5) на сметката бр. 843-1718 - Придонес на други заед-
ници, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска 
дејност; 

6) на сметката бр. 843-1723 - Придонес на други заед-
ници, од работните луѓе што самостојно вршат нестопан-
ска дејност; 

7) на сметката бр. 843-1739 - Придонес на други заед-
ници од личниот доход од авторски права. 

На сметките од одредбите под I до 7 од став 1 на оваа 
точка се уплатуваат придонесите на други самоуправни 
интересни заедници од областа на општествените дејнос-
ти. 

III. ПРИХОДИ НА ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГА-
НИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ И ПРИХОДИ НА ФОНДО-
ВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИ-

ЦИ 

1. Приходи на самоуправните организации и заедници 

30. Приходите на заедниците за домување се уплату-
ваат: 

1) на сметката бр. 842-1814 - Придонес од доходот за 
станбена изградба, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 842-1835 - Придонес од доходот за 
станбена изградба, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 842-1840 - Придонес од личниот 
доход на работниците за станбена изградба, од организа-
ц и и в е на здружен труд и од работните заедници од сто-
панството; 

4) на сметката бр. 842-1856 - Придонес од личниот 
доход на работниците за станбена изградба, од организа-
циите на здружен труд и од работните заедници од несто-
панство; 

5) на сметката бр. 842т1861 - Придонес од личниот 
доход за станбен^ изградба, од работните луѓе вработени 
кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански 
правни лица; 

6) на сметката бр. 842-1877 - Придонес за станбена из-
градба, што го плаќаат заедниците на пензиското и инва-
лидското осигурување; 

7) на сметката бр. 842-1882 - Придонес за станбена из-
градба што го плаќаат другите самоуправни интересни за-
едници. 

31. Приходите на заедниците, односно фондовите за 
комунална дејност се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-406 - Надомест за отстапување 
и користење на градежно земјиште; 

2) на сметката бр. 842-84 - Надомест за искористува-
ње на земјоделско земјиште; 

3) на сметката бр. 842-42 - Други приходи на заедни-
ците, односно фондовите за комунална дејност. 

32. Приходите на заедниците, односно фондовите на 
водостопанството се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-1562 - Придонес од доходот за 
водостопанство, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 842-1578 - Придонес од доходот за 
водостопанство, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 842-224 - Други приходи на заедни-
ците, односно фондовите на водостопанството, од органи-
зациите на здружен труд и од работните заедници од сто-
панството; 

4) на сметката бр. 842-245 - Други приходи на заедни-
ците, односно фондовите на водостопанството, од органи-
зациите на здружен труд и од работните заедници од не-
стопанството; 

5) на сметката бр. 842-250 - Приходи на заедниците, 
односно фондовите на водостопанството, од граѓаните и 
граѓанските правни лица. 

На сметката од одредбата под 5 од став 1 на оваа точ-
ка се уплатува приходот од граѓаните и граѓанските прав-
ни лица, ако не се уплатува преку збирната проодна смет-
ка на приходите од граѓани и граѓански правни лица 
(сметка бр. 846). 

33. Приходите на заедниците, односно фондовите за 
патишта се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-609 - Придонес и други беспов-
ратни издвојувања, односно здружувања од доходот за па-
тишта, од организациите на здружен труд и од работните 
заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 842-614 - Придонес и други беспов-
ратни издвојувања, односно здружувања од доходот за па-
тишта, од организациите на здружен труд и од работните 
заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 842-1599 - Придонес од личниот 
доход на работниците за патишта, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од стопанството; 

4) на сметката бр. 842-1611 - Придонес од личниот 
доход на работниците за патишта, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 842-1632 - Придонес од личниот 
доход за патишта, од работните луѓе вработени кај граѓа-
ни што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни 
лица; 

6) на сметката бр. 842-635 - Придонес од личниот до-
ход за патишта, од работните луѓе што самостојно вршат 
дејност; 
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7) на сметката бр, 842-320 - Надомест, односно при-
донес за јавни патишта на друмски моторни возила, од ор-
ганизациите на здружен труд и од работните заедници од 
стопанството; 

8) на сметката бр. 842-336 - Надомест, односно при-
донес за јавни патишта на друмски моторни возила, од ор-
ганизациите на здружен труд и од работните заедници од 
нестопанството; 

9) на сметката бр. 842-341 - Надомест односно придо-
нес за јавни патишта на друмски моторни возила од граѓа-
ни и граѓански правни лица; 

10) на сметката бр. 842-357 - Надомест, односно при-
донес за јавни патишта на друмски запрежни возила; 

11) на сметката бр. 842-362 - Надомест, односно при-
донес од сопственици на моторни и запрежни возила за 
одржување чистота на град, од организациите на здружен 
труд и од работните заедници од стопанството; 

12) на сметката бр. 842-378 - Надомест, односно при-
донес од сопственици на моторни и запрежни возила за 
одржување чистота на град, од организациите на здружен 
труд и од работните заедници од нестопанството; 

13) на сметката бр. 842-383 - Надомест, односно при-
донес од сопственици на моторни и запрежни возила за 
одржување чистота на град, од граѓани и граѓански прав-
ни лица; 

14) на сметката бр. 842-292 - Надомест на странски 
друмски моторни возила; 

15) на сметката бр. 842-399 - Надомест за патишта 
што го плаќаат крајните потрошувачи на бензин и гасно 
масло; 

16) на сметката бр. 842-196 - Други приходи на заед-
ниците, односно фондовите за патишта. 

34. Приходите на самоуправните интересни заедници 
за електростопанство се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-112 - Придонеси и други бес-
повратни издвојувања, односно здружувања на средства 
од доходот на организациите на здружен труд; 

2) на сметката бр. 842-128 - Други придонеси и други 
бесповратни издвојувања, односно бесповратно здружени 
средства. 

35. Приходите на самоуправните интересни заедници 
за железнички сообраќај се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-133 - Придонеси и други бес-
повратни издвојувања, односно здружувања на средства 
од доходот на организациите на здружен труд; 

2) на сметката бр. 842-149 - Други придонеси и други 
бесповратни издвојувања, односно бесповратно здружени 
средства. 

36. Приходите на самоуправните интересни заедници 
за економски односи со странство се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-154 - Придонеси и други бес-
повратни издвојувања, односно здружувања на средства 
од доходот на организациите на здружен труд; 

2) на сметката бр. 842-176 - Други придонеси и други 
бесповратни издвојувања, односно бесповратно здружени 
средства. 

37. Приходите на самоуправните интересни заедници 
за противградна заштита се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-180 - Придонеси и други бес-
повратни издвојувања, односно здружувања на средства 
од доходот на организациите на здружен труд; 

2) на сметката бр. 842-411 - Други придонеси и други 
бесповратни издвојувања, односно бесповратно здружени 
средства. 

38. Приходите на самоуправните интересни заедници 
за противпожарна заштита се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-427 - Придонеси и други бес-
повратни издвојувања, односно здружувања на средства 
од доходот на организациите на здружен труд; 

2) на сметката бр. 842-448 - Други придонеси и други 
бесповратни издвојувања, односно бесповратно здружени 
средства. 

39. Приходите на другите заедници односно фондови 
се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-640 - Придонес и други беспов-
ратни издвојувања, односно здружувања од доходот на 
други заедници односно фондови, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 842-656 - Придонес и други беспов-
ратни издвојувања, односно здружувања од доходот на 
други заедници односно фондови, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 842-661 - Придонес од личниот до-
ход на работниците на други заедници односно фондови, 
од организациите на здружен труд и од работните заедни-
ци од стопанството; 

4) на сметката бр. 842-677 - Придонес од личниот до-
ход на работниците на други заедници, односно фондови, 
од организациите на здружен труд и од работните заедни-
ци од нестопанството; 

5) на сметката бр. 842-682 - Придонес од личниот до-
ход на други заедници односно фондови, од работните лу-
ѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и 
граѓански правни лица; 

6) на сметката бр. 842-698 - Придонес од личниот до-
ход на други заедници односно фондови, од работните лу-
ѓе што самостојно вршат дејност; 

1) на сметката бр. 842-16 - Надомест за развој на руд-
ници за јаглен; 

8) на сметката бр. 842-544 - Средства за посебни на-
мени во согласност со прописите на надлежните органи на 
општествено-политичките заедници; 

9) на сметката бр. 842-565 - Надомест за патишта 
што се користи за развој на сообраќајот, енергетиката и 
основното земјоделско производство. 

На сметките од одредбите под 1 до 6 од став 1 на оваа 
точка се уплатуваат приходите на други заедници, однос-
но фондови за кои уплатни сметки не се предвидени со 
оваа наредба. 

На сметките од одредбите под 7 до 9 од став 1 на оваа 
точка се уплатуваат приходи согласно со прописот за на-
чинот на формирањето на цените на нафта и на деривати 
од нафта. 

40. Приходите на месните заедници, месниот самоп-
ридонес и другите приходи на месните заедници се упла-
туваат на сметката бр. 842-822 - Приходи на месните заед-
ници, местен самопридонес и други приходи на месните 
заедници. 

На сметката од став 1 на оваа точка се уплатуваат 
приходите на месните заедници од обврзниците од оп-
штествениот сектор и од другите обврзници (работни луѓе 
што самостојно вршат стопанска, односно нестопанска 
дејност, работни луѓе вработени кај граѓани што самостој-
но вршат стопанска или нестопанска дејност и други не-
споменати обврзници) што своите обврски ги извршуваат 
редовно од секој остварен личен доход на обврзниците 
или од доходот на организациите на здружен труд. 

Надлежната служба на општественото книговодство 
ќе отвори, во согласност со став 1 на оваа точка, потсмет-
ки за секоја месна заедница. 

Надлежната служба на општественото книговодство 
во општината ќе врши распоред на приходите од сметки-
те од став 3 на оваа точка во роковите од точка 58 на оваа 
наредба, а за уплатите и распоредот на приходите ќе ги 
известува надлежната месна заедница и надлежните орга-
ни во општината во согласност со точка 65 од оваа наред-
ба. 
2. Приходи иа фондовите на општествено-политичките за-

едници 
41. Средствата на задолжителниот заем за Фондот на 

федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
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лански недоволно развиените републики и автономни по-
краини се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-1947 - Деловни средства на ор-
ганизациите на здружен труд од областа на стопанството 
по основ на задолжителниот заем од 1983 година; 

2) на сметката бр. 842-1952 - Деловни средства на ор-
ганизациите на здружен труд од областа на стопанството 
по основ на задолжителниот заем од 1984 година. 

42. Средствата на фондовите на заедничките резерви 
се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-58 - Средства на организации-
те на задружен труд издвоени од деловните средства за ре-
публичкиот, односно покраинскиот фонд на заедничките 
резерви; 

2) на сметката бр. 842-63 - Средства на организации-
те на здружен труд издвоени од деловните средства за оп-
штинскиот фонд на заедничките резерви. 

43. Средствата на солидарноста за отстранување на 
последици од елементарни непогоди се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-710 - Придонес на средствата 
на солидарноста од доходот, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 842-726 - Придонес на средствата 
на солидарноста од доходот, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 842-731 - Придонес од личниот до-
ход на работниците на средствата на солидарноста, од ор-
ганизациите на здружен труд и од работните заедници од 
стопанството; 

4) на сметката бр. 842-747 - Придонес од личниот до-
ход на работниците на средствата на солидарноста, од ор-
ганизациите на здружен труд и од работните заедници од 
нестопанството; 

5) на сметката бр. 842-752 - Придонес за средстћатана 
солидарноста, од работните луѓе што самостојно вршат 
дејност; 

6) на сметката бр. 842-768 - Други средства на соли-
дарноста. 

44. Средствата на заедниците односно фондовите за 
противпожарна заштита се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-107 - Дел од премијата за оси-
гурување од пожар; 

2) на сметката бр. 842-266 - Други приходи на фондо-
вите за противпожарна заштита. 

3. Други приходи 
45. Филмски придонес и придонес од надомест за уве-

зени и изнајмени филмови се уплатуваат: 
1) на сметката бр. 842-271 - Филмски придонес; 
2) на сметката бр. 842-287 - Придонес (данок) од над-

омести за увезени и изнајмени филмови. 
46. Приходите на укинатите фондови на општестве-

но-политичките заедници, се уплатуваат на сметката бр. 
842-432 - Приходи на укинатите фондови на општествено-
-политичките заедници. 

На сметката од став 1 на оваа точка се уплатуваат 
птиходите на укинатите фондови на општествено-поли-
тичките заедници, ако прописите врз основа на кои тие се 
заведени престанале да важат. Уплатениот износ на при-
ходите се распоредува на корисниците според порано 
важечките прописи. 

47. Средствата на организациите на здружен труд из-
двоени од деловните средства за задолжителни заеми, се 
уплатуваат на сметката бр. 842-79 - Средства на организа-
циите на здружен труд издвоени од деловните средства за 
задолжителни заеми. 

IV. ПРИХОДИ ОД НАСЕЛЕНИЕТО, ШТО СЕ РАЗРЕ-
ЖУВААТ ВО ГОДИШЕН ИЗНОС И ВТАСУВААТ ЗА 

НАПЛАТА ВО ТРИМЕСЕЧНИ РОКОВИ 
48. Приходите од населението, што се разрежуваат во 

годишен износ и втасуваат за наплата во тримесечни ро-

кови, се уплатуваат на сметката бр. 846 - Проодна сметка 
на приходите од граѓани и граѓански правни лица. 

На сметката бр. 846 се уплатува, и тоа: 

1) данокот од личниот доход од земјоделска дејност, 
што се пресметува според катастарскиот приход; 

2) данокот од личниот доход од земјоделска дејност, 
што се пресметува според фактичкиот доход; 

3) данокот од личниот доход од самостојно вршење 
на стопански дејности, што се пресметува според остваре-
ниот личен доход; 

4) данокот од личниот доход од самостојно вршење 
на нестопански дејности, што се пресметува според оства-
рениот Личен доход; 

5) републичкиот, односно покраинскиот данок од 
личниот доход од самостојно вршење на стопански деј-
ности, што се плаќа во паушелен износ; 

6) републичкиот однесно покраинскиот данок од лич-
ниот доход од самостојно вршење на нестопански дејнос-
ти, што се плаќа во паушален износ; 

7) општинскиот данок од личниот доход од самостој-
но вршење на стопански дејности, што се плаќа во пауша-
лен износ; 

8) општински данок од личниот доход од самостојно 
вршење на стопански дејности, што се плаќа во паушален 
износ; 

9) основниот данок на промет на производи, на про-
метот од самостојно вршење на заеднички дејноси; 

10) основниот данок на промет на производи и на 
прометот од самостојно вршење на други нестопански деј-
ности ; 

11) посебниот републички, односно покраински данок 
на промет на производи, на прометот од самостојно врше-
ње на занаетчиски дејноси; 

12) посебниот републички, односно покраински данок 
на промет на производи, на прометот од самостојно врше-
ње на други стопански дејноси; 

13) посебниот републички, односно покраински данок 
на промет на надомести за услуги, од самостојно вршење 
на занаетчиски дејности; 

14) посебниот републички, односно покраински данок 
на надомести за услуги, од самостојно вршење на други 
стопански дејноси; 

15) посебниот општински данок на промет на произ-
води, на прометот од самостојно вршење на занаетчиски 
дејноси; 

16) посебниот општински данок на промет на произ-
води, на прометот од самостојно вршење на други стопан-
ски дејноси; 

17) посебниот општински данок на надомести за ус-
луги од вршење на занаетчиски дејности; 

18) посебниот општински данок на надомести за ус-
луги од вршење на други стопански дејности; 

19) републичкиот, односно покраинскиот данок на 
надомести за превознички услуги; 

20) општинскиот данок на надомести за превознички 
услуги; 

21) данокот на приход од имот и имотни права; 
22) данокот на приход од згради; 
23) данокот на имот; 
24) данокот на згради; 
25) данокот на товарни друмски моторни и приклуч-

ни возила и на комби-возила; 
26) данокот на хибридна лоза; 
27) придонесот од личниот доход од земјоделска деј-

нолст за образование; 
28) придонесот од личниот доход од самостојно 

вршење на стопански дејности - за образование; 
29) придонесот од личниот доход од самостојно 

вршење на нестопански дејности - за образование; 
30) придонесот за здравствено осигурување на земјо-

делците; 
31) придонесот за здравствено осигурување на работ-

ните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност; 



Страна 546 - Број 19 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 20 април 1984 

32) придонесот за здравствено осигурување на работ-
ните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност; 

33) придонесот за инвалидско и пензиско осигурува-
ње на земјоделците; 

34) придонесот за инвалидско и пензиско осигурува-
ње на работните луѓе што самостојно вршат стопанска 
дејност; 

35) придонесот за инвалидско и пензиско осигурува-
ње на работните луѓе што самостојно вршат нестопанска 
дејност; 

36) придонесот од личниот доход од земјоделска деј-
ност - за култура; 

37) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на стопански дејности - за култура; 

38) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на нестопански дејности - за култура; 

39) придонесот од личниот доход од земјоделска деј-
ност - за научен труд; 

40) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на стопански дејности - за научен труд; 

41) придонесот од личниот доход од самостојно-
-вршење на нестопански дејности - за научен труд; 

42) придонесот од личниот доход од земјоделска деј-
ност - за физичка култура; 

43) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на стопански дејности - за физичка култура; 

44) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на нестопански дејности - за физичка култура; 

45) придонесот од личниот доход од земјоделска деј-
ност - за социјална заштита; 

46) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на стопански дејности - за социјална заштита; 

47) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на нестопански дејности - за социјална заштита; 

48) придонесот од личниот доход од земјоделска деј-
ност - за детска заштита; 

49) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на стопански дејности - за детска заштита; 

50) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на нестопански дејности - за детска заштита; 

51) придонесот од личниот доход на граѓани и граѓ-
ански правни лица - за патишта; 

52) средствата на солидарноста од личниот доход од 
граѓани и граѓански правни лица; 

53) водниот придонес; 
54) надоместот (таксата) за заштита и користење на 

водите; 
55) надоместот за искористување на мелиорациони и 

водостопански објекти и постројки; 
56) надоместот (придонесот) за јавни патишта на 

друмски запрежни возила; 
57) комуналната такса на фирма, што ја плаќаат граѓ-

ани и граѓански правни лица; 
58) комуналните такси на други предмети што под-

лежат на плаќање такса, што ги плаќаат граќани и граѓан-
ски правни лица; 

59) надоместот за користење на градежно земјиште; 
60) придонесот за противградна заштита; 
61) месниот самопридонес од земјоделци; 
62) месниот самопридрнес од други обврзници; 
63) затезната, односно казнената камата; 
64) наплатените трошоци за присилна наплата; 
65) другите приходи; 
66) укинатите приходи. 

49. За обврските на граѓаните и на граѓанските прав-
ни лица што се разрежуваат во годишен износ и втасуваат 
за наплата во тримесечни рокови, Службата на општес-
твеното киговодство во рамките на проодната сметка (бр. 
846), ќе отвори посебни евидентни сметки, со тоа што оп-
штинскиот орган на управата надлежен за работите на 
приходите ќе ги внесува во спецификациите за распоредот 
на приходите од сметката 846. 

50. На проодната сметка (бр. 846) се уплатуваат и 
другите обврски на граѓаните, ако со пропис е определено 
на територијата на општината да се разрежуваат во годи-
шен износ, а се плаќаат тримесечно. Во таквите случаи 
Службата на општествено книговодство во републиката, 
односно автономната покраина, на барање од републички-
от односно покраинскиот орган на управата надлежен за 
работите на финансиите, ќе отвори посебни сметки во 
рамките на проодната сметка (бр. 846). 

51. Прекнижувањето на уплатите на обврските на 
граќаните и граќанските прави лица од проодната сметка 
(бр. 846) на одделните сметки отворени во рамките на ос-
новните сметки 840, 842 и 843 ќе го врши Службата на оп-
штественото книговодство, според одделни видови и фор-
ми на приходи, а врз основа на спецификацијата и вирман-
ските налози што ќе ги издаде оштинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на приходите во роковите оп-
ределени со републички, односно покраински пропис. 

Образецот на спецификацијата од став 1 на оваа точ-
ка го утврдува надлежниот републички, односно покраин-
ски орган, во согласност со Службата на општественото 
книговодство во републиката, односно автономната по-
краина. 

V. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

52. Обврзниците на даноци и придонеси и уплатители 
на други приходи, што уплатуваат приходи на сметките 
предвидени со оваа наредба, при уплатувањето на прихо-
дите на односните сметки, ќе го испишат на налогот за уп-
лата оперативниот број на надлежната служба на општес-
твеното книговодство, бројот на основната сметка од пла-
нот на сметките на Службата на општественото книговод-
ство, бројната ознака на односната општина и бројот на 
уплатната сметка на приходот предвиден со оваа наредба. 
На пример: 62800-840-079-1104, каде што е: 

62800 - Оперативен број на службата; 
840 - Основна сметка во планот на сметките на 

службата; 
079 - Бројна ознака на општината (во овој случај оп-

штина Пирот); 
1104 - Републички, односно покраински данок на до-

ход, од организациите на здружен труд и од работните за-
едници од стопанството. 

Заради овозможување на правилно испоставување на 
налозите за уплата на приходи со оваа наредба е отпеча-
тен Список на општините со нивните ознаки по републи-
ките и автономните покраини и надлежните служби на оп-
штественото книговодство, што претставуваат составен 
дел од оваа наредба. 

53. Обврзниците за уплата на даноците и придонеси-
те, во согласност со Законот за применување на прописите 
и за решавање на судирите на републичките односно по-
краинските закони во областа на даноците, придонесите и 
таксите („Службен лист на СФРЈ", бр 36/75, 33/76 и 43/82) 
- (во натамошниот текст: Законот) и прописите на репуб-
ликите, односно автономните покраини, даноците и при-
донесите на општествено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници на кои даноците и при-
донесите им припаѓаат ќе им ги уплатуваат со еден налог 
преку збирните стапки на следните проодни сметки: 

1) на сметката бр. 844-8009 - Даноци и придонеси од 
доходот, од организации на здружен труд и работни заед-
ници од стопанството; 
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2) на сметката бр. 844-8014 - Даноци и придонеси од 
доходот од организации на здружен труд и работни заедг 
ници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 844-8035 - Даноци и придонеси од 
личниот доход на работниците што се пресметуваат спо-
ред прописите што важат во престојувалиштето на работ-
никот, односно во престојувалиштето на семејството на 
работникот, ако престојувалиштето на работникот и се-
диштето на исплатителот на личниот доход - од стопан-
ството, не се наоѓаат на територијата на иста општина; 

4) на сметката бр. 844-8040 - Даноци и придонеси од 
личниот доход на работникот што се пресметуваат според 
прописите што важат во престојувалиштето на работни-
кот, односно во џрестојувалиштето на семејството на ра-
ботникот, ако престојувалиштето на работникот и седиш-
тето на исплатителот на личниот доход - од нестопан-
ството не се наоѓаат на територијата на иста општина; 

5) на сметката бр. 844-8077 - Даноци и придонеси од 
личниот доход на работникот што се пресметуваат според 
прописите кои важат во престојувалиштето на работни-
кот, односно престојувалиштето на семејството на работ-
никот, ако нивното престојувалиште и седиштето на ис-
платителот на личниот доход - од стопанството се наоѓа-
ат на територијата на иста општина; 

6) на сметката бр. 844-8082 - Даноци и придонеси од 
личниот доход на работникот што се пресметуваат според 
прописите кои важат во престојувалиштето на работни-
кот, односно престојувалиштето на семејството на работ-
никот, ако нивното престојувалиште и седиштето на ис-
платителот на личниот доход од нестопанството се наоѓа-
ат на териотиријата на иста општина; 

7) на сметката бр. 844-8056 - Придонеси од личниот 
доход на работниците што се пресметуваат според одлу-
ките на самоуправните интересни заедници што важат во 
седиштето на исплатителот на личниот доход од стопан-
ството ; 

8) на сметката бр. 844-8061 - Придонеси од личниот 
доход на работниците што се пресметуваат според одлу-
ките на самоуправните интересни заедници што важат во 
седиштето на исплатителот на личниот доход од несто-
панството. 

На сметките од одредбите под 1 и 8 на став 1 од оваа 
точка се уплатуваат даноците и придонесите со еден налог 
преку збирните стапки, ако се обезбедени следните услови: 

1) прописите на општествено-политичките заедници 
и одлуките на самоуправните интересни заедници, однос-
но изводите од тие прописи и одлуки, да се објавени во 
службеното гласило на републиката, односно автономна-
та покраина; 

2) надлежните органи на републиката, односно авто-
номната покраина, да ги утврдиле даноците и придонеси-
те од доходот на организациите на здружен труд и дано-
ците и придонесите од личниот доход, што ќе се уплатува-
ат преку збирни стапки на проодните сметки, како и збир-
ните стапки преку кои со помал број налози се уплатуваат 
обврските по основ на тие даноци и придонеси. 

Во една збирна стапка можат да бидат содржани да-
ноците и придонесите ако се пресметуваат од иста основи-
ца и ако стапките се пропорционални. 

Ако одделни обврзници за уплата на даноци и придо-
неси, со прописи и одлуки на носителите на општествени 
средства, се ослободени од одделни видови даноци или 
придонеси, уплатата на задолжителните даноци и придо-
неси ќе ја вршат со поединечни налози непосредно на 
сметките од оваа наредба. 

Уплатувањето на даноците и придонесите преку 
збирни стапки се врши на проодните сметки што се отво-
раат кај надлежната служба на општественото книговод-
ство кај која се води жиро-сметката на општината. 

Обврзниците на даноци и придонеси, што ги уплату-
ваат приходите со еден налог преку збирните стапки на 
сметките од оваа точка, ќе го испишат на налогот за упла-
та оперативниот број на надлежната служба на општес-/ 
твеното книговодство, бројот на проодната сметка, број-
ната ознака на општината од Списокот на општините со 

нивните ознаки по републиките и автономните покраини 
и надлежните служби на општественото книговодство и 
бројот на уплатната сметка. На пример: 

61800 844-050-8009, каде што е: 

61800 Оперативен број на службата; 

844 - Број на проодната сметка кај службата; 
050 - Бројна ознака на општината Кралево; 

8009 - Д аноци и придонеси од доходот од организа-
циите на здружен труд и од работните заед-
ници од стопанството - збирна стапка. 

Даноците и придонесите уплатени преку збирни стап-
ки на проодни сметки надлежната служба на општествено-
то книговодство ги распоредува според структурата на 
учеството на индивидуалните стапки во збирната стапка, 
а во корист на сметките пропишани со оваа наредба. Ако 
се измени збирната стапка, распоредувањето на средства-
та од проодните сметки се врши од денот на нејзиното 
применување, а според структурата на учеството на инди-
видуалните стапки во новата изменета збирна стапка. 

Ако даноците и придонесите се уплатуваат преку 
збирни стапки на проодните сметки, обврзникот за уплата 
на даноците и придонесите, во налогот за уплата, во целта 
на дознаката, ќе ја испише основицата за пресметување на 
даноците и придонесите, збирната стапка и периодот на 
кој се однесува уплатата. 

54. Ако бројот на сметката од оваа наредба за уплата 
на приходите на општествено-политичките заедници и ни-
вните фондови, на самоуправните интересни заедници и 
на други самоуправни организации и заедници не е дово-
лен за применување на одделни прописи и одлуки на носи-
телите на општествените средства, републичките, односно 
покраинските органи, во согласност со Службата на оп-
штественото книговодство во републиката, односно авто-
номната покраина, можат со свој пропис одделни сметки 
предвидени со оваа наредба да ги расчленат на потсметки. 

Износот на приходите на сметката од оваа наредба, 
кој со пропис на републиката, односно автономната по-
краина е расчленет на потсметки, одговара на збирот на 
приходите на тие потсметки. 

55. Под уплатители на приходи од стопанството, од-
носно нестопанството, во смисла на оваа наредба, се под-
разбираат корисниците на општествени средства распоре-
дени според Одлуката за утврдување на стопанските и 
вонстопанските дејности („Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/77, 41/78, 6/79 и 18/80). 

Под уплатители на приходи од граѓани и од граѓан-
ски правни лица, во смисла на оваа наредба, се подразби-
раат граѓани и граѓански правни лица што се занимаваат 
со стопанска дејност (земјоделство, шумарство, гра-
дежништво, сообраќај, трговија и угостителство, занает-
чиство и ел.), граѓани и граѓански правни лица што вршат 
нестопанска дејност, а се обврзници на даноци и придоне-
си по кој и да било основ, како и граѓани што не се врабо-
тени, а остваруваат приходи по кој и да било основ и се 
обврзници на даноци и придонеси. 

56. Обврзниците за уплата на даноци, придонеси, так-
си и други приходи од оваа наредба (освен царина и ца-
рински давачки, основен и посебен републички, односно 
покраински данок на промет на производи, задолжителен 
заем на Фондот на федерацијата за кредитирање на побзи-
от развој на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини, надомести за развој на рудници на 
јаглен, средства за посебни намени и надомести за патиш-
та што се користат за развој на сообраќајот, енергетиката 
и основното земјоделско производство) ги уплатуваат тие 
приходи во корист на пропишаните сметки по општините 
кај надлежната служба на општественото книговодство 
кај која се води жиро-сметката на општината. 
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Обврзникот на данокот на промет на производи го 
уплатува основниот данок на промет на производи и по-
себниот републички односно покраински данок на промет 
на производи за целиот промет што ќе го оствари на тери-
торијата на одделна република, односно автономна по-
краина, на соодветни уплатни сметки што се водат кај ор-
ганизационата единица на Службата на општественото 
книговодство во седиштето на републиката, односно авто-
номната покраина. На уплатните сметки што се водат кај 
организационата единица на С 1\жба«а на опиј тес 1 веното 
книговодство во седиштето на републиката, односно авто-

номната покраина се уплатуваат и надоместот за развој 
на рудници на јаглен, средствата за посебни намени и над-
оместот за патишта што се користат за развој на сообраќ-
ајот, енергетиката и основното земјоделско производство. 

Оперативните ознаки на службата на општественото 
книговодство во седиштето на републиката, односно авто-
номната покраина, како и бројните ознаки на општините 
што се испишуваат на налогот за уплата на приходите ол 
став 2 на оваа точка по републиките и автономните покра-
ини, се следните: 

За териториите на републиките Оперативна единица Назив на општината Бројни ознаки на 
и автономните покраини на СОК општината 

СР Босна и Херцеговина 10195 Центар Сараево ^ 077 
СР Македонија 40100 Центар Скопје 033 
СР Словенија 50100 Центар Љубљана 025 
СР Србија надвор од територијата на авто- 60800 Стари град 018 
номните покраини 
СР Хрватска 30102 Центар Загреб 014 
СР Црна Гора 20100 Титоград 017 
САП Војводина 65700 Нови Сад ООО 
САП Косово 68400 Приштина 316 

Надлежната служба на општественото книговодство 
ќе обезбеди евиденција за приходите од оваа наредба по 
општините, во согласност со одредбите од оваа точка. 

57. Со средствата од сметките од оваа наредба, како и 
од сметките отворени со пропис на републиките, односно 
автономните покраини, не може да се располага пред ни-
вниот пренос на жиро-сметката на општествено-политич 
ката заедница и нејзиниот фонд, на самоуправната инте-
ресна заедница и на друга самоуправна организација и за-
едница. 

Преносот на средствата од сметките од оваа наредба 
го врши надлежната служба на општественото книговод: 
ство. 

Поврат на повеќе уплатените, односно погрешно уп-
латените приходи, се врши преку вирмански налог на ко-
рисниците на општествени средства со кои повеќе, однос-
но погрешно уплатените приходи се насочени, на сметки-
те определени со оваа наредба на оние општествено-поли-
тички заедници и нивните фондови, на самоуправните ин-
тересни заедници и на други самоуправни организации и 
заедници на кои им припаѓаат тие приходи, односно на 
начинот определен со закон или со друг пропис на репуб-
ликата односно на автономната покраина. 

VI. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ 
58. Уплатените приходи на општествено-политички-

те заедници и нивните фондови, на самоуправните инте-
ресни заедници и на други самоуправни организации и за-
едници, се распоредуваат според определени инструменти 
(стапки) и според тоа на која општествено-нолптичка за-
едница и нејзин фонд, самоуправна интересна заедница и 
друга самоуправна организација и заедница и припаѓаат. 

Приходот од основниот данок на промет наплатен 
при увозот на производи и приходот од основниот данок 
на промет на производи наплатен за производите што Ју* 
^словенската народна армија ги набедува за своите по-
треби, кои се уплатуваат на сметките бр. 18 и 19 од точка 4 
став 1 на оваа наредба, ќе се распоредуваат на соодветни-
те сметки на приходите на републиките и автономните по-
краини, согласно со член 29 од Законот за оданочување на 
производи и услуги во прометот. 

Распоредувањето на приходите на општествено-по-
литичките заедници и нивните фондови, на самоуправните 

интересни заедници и на други самоуправни организации 
и заедници се врши на 7, 14, 22, 28 и последниот ден во ме-
сецот. 

Распоредувањето на средствата од проодните сметки 
на »ои се уплатени даноците и придонесите преку збирни-
к ганки, се врши во корист на сметките пропишани со 
оваа наредба, и тоа два дена пред денот на распоредува-
њето на приходите од тие сметки. 

Распоредувањето на средствата на задолжителниот 
заем на Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развоЈ на стопански недоволно развиените репуб-
лили и автономни покраини, од сметките до точка 41 на 
оваа наредба, се врши во периодот од 20. во текуштиот 
месец до 10. во наредниот месец, секој работен ден, а од 
10. до 20. во текуштиот месец распоредот се врши кога на 
сметката ќе се собере износ од 50.000 динари или поголем. 

59. Надлежната служба на општественото книговод-
ство, средствата од сметките од точка 41 на оваа наредба, 
во роковите определени со точка 58 став 5 од оваа наредба 
ќе ги распоредува на: 

1) проодната сметка бр. 842-2047 - Средства на за-
должнителниот заем за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и на САП 
Косово за 1983 година; 

2) проодната сметка бр. 842-2052 - Средства на за-
должителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и на САП Ко-
сово за 1984 година. 

Проодните сметки од став 1 на оваа точка ќе се отво-
рат кај надлежната служба на општственото книговодство 
за секоја република, односно автономна покраина. 

Средствата од проодните сметки од став 1 на оваа 
точка се распоредуваат секој работен ден во корист на 
жиро-сметката на Фондот на федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини. 

' 60. Заради овозможување на Службата на општестве-
ното книговодство, во роковите од точка 58 на оваа наред-
ба да го распореди приходот од царините и другите ца-
рински давачки од сметките предвиедни со оваа наредба 
во корист на буцетот на федерацијата, својата индивиду-
ална партија, отворена во рамките на евидентната сметка 
бр. 845 царинарниците ќе ја распоредуваат на соодветните 
сметки од оваа наредба секои 5, 12, 20 и 26 ден во месецот, 
а Сојузната управа за царини - секој работен ден. 
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61. Општествено-политичките заедници и нивните 
фондови, самоуправните интересни заедници и другите са-
моуправни организации и заедници, во согласност со над-
лежната служба на општественото книговодство, можат 
да утврдат и други рокови за распоредување на риходите, 
освен роковите предвидени во тон. 58 и 59 од оваа наред-
ба. 

Начинот на распоредувањето на приходите се опре-
делува со прописи на општествено-политичкага заедница 
и нејзинот фонд, на самоуправната интересна заедница и 
на друга самоуправна организација и заедница. 

62. Со цел самоуправните интересни заедници за 
здравствено осигурување и здравство и самоуправните инг 
тересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување 
да можат да располагаат со потребната документација за 
уплатата на придонесите, надлежната служба на општес-
твеното книговодство е должно редовно да доставува из-
води за промените на уплатните сметки на односната за-
едница, со комплетната документација за уплата на при-
донесите (по уплатителите). 

Ако уплатувањето на даноците и придонесите се 
врши преку збирни стапки на проодните сметки, заради 
информирање на корисниците на така уплатените сред-
ства, надлежата служба на општественото книговодство 
доставува извод од проодната сметка со соодветна доку-
ментација до надлежнииот орган на управата на општес-
твено-политичката заедница, односно до организација 
што спогодбено ќе ја определат корисниците на општес-
твени средства на кои им се уплатуваат приходите преку 
збирни стапки. 

63. Надлежната служба на општественото книговод-
ство, ќе води евиденција за извршените уплати и за распо-
редот на приходите на општестбено-политичките заедни-
ци и нивните фондови, на самоуправните интересни заед-
ници и на други самоуправни организации и заедници по 
секоја сметка отворена со оваа наредба, а ако надлежниот 
републички, односно покраински орган, во смисла на точ-
ка 55 од оваа наредба, одделните сметки предвидени со 
оваа наредба ги расчленил на потсметки - и по секоја по-
дметка. 

64. Надлежната служба на општественото книговод-
ство за уплатите и за распоредувањето на приходите ќе ги 
известува надлежните органи во општината, република-
та, односно автономната покраина и федерацијата на об-
разецот Б2 Извештај за уплатата и распоредот на прихо-
дите на општествено-политичките заедници и нивните 
фондрви, на самоуправните интересни заедници и на дру-
ги самоуправни организации и заедници. 

Надлежната служба на општественото книговодство 
во извештајот од став 1 на оваа точка; на образецот Б2, ќе 
даде податоци по секоја сметка, и тоа: 

1) за приходите на општествено-политичките заедни-
ци за бруто наплатата на приходите и за распоредените 
износи на приходите на: 

- буџетот на федерацијата, 
- буџетот на републиката, односно автономната по-

краина, 
- буџетот на меѓуопштинската заедница, односно 

градот, 
- буџетот на општината, 
- самоуправните интересни заедници, 
- фондовите на општествено-политичките заедници и 

на други корисници на општествени средства. 
- како и за нераспоредените износи на приходите; 
2) за приходите на самоуправните интересни заедни-

ци од областа на општествените дејности за бруто напла-
тата на приходите и за распоредените износи на приходи-
те на: 

- самоуправните интересни заедници основани за те-
риторијата на републиката, односно автономната покраи-
на; • 

- самоуправните интересни заедници основани за те-
риторијата на повеќе општини, односно градот; 

самоуправните интересни заедници основани за те-
риторијата на општината; 

- други корисници на општествени средства; 
- како и за нераспоредените износи на приходите; 

3) за приходите на другите самоуправни организации 
и заедници, за приходите на фондовите на општествено-
-политичките заедници и за другите приходи за бруто на-
платата на приходите и за распоредените износи на при-
ходите на: 

- носителите на општествени средства на ниво на фе-
дерацијата; 

- носителите на општествени средства на ниво на ре-
публиката, односно автономната покраина; 

- носителите на општествени средства на ниво на по-
веќе општини, односно град; 

- ностиелите на општествени средства на ниво на оп-
штината; 

- другите корисници на општествени средства; 
- како и за нераспоредените износи на приходите. 
Службата на општественото книговодство на Југос-

лавија, во смисла на став 2 од оваа точка, ќе го даде обра-
зецот Б2 и ќе го приспособи за механографска обработка. 

Извештајот од став 2 на оваа точка, на образецот Б2, 
надлежната служба на општественото книговодство ќе го 
достави: 

- до 10-ти во месецот - до надлежните органи на оп-
штината, за изминатиот период; 

- до 15-ти во месецот - до надлежните органи на ре-
публиката, односно автономната покраина, за изминатиот 
период; 

- до 20-ти во месецот - до надлежните органи во фе-
дерацијата, за изминатиот период, за Југославија и за се-
која република, односно автономна покраина. 

Ако надлежниот републички, односно покраински ор-
ган, во смисла на точка 54 од оваа наредба, одделни смет-
ки предвидени со оваа наредба ги расчленил на потсмет-
ки, надлежната служба на општественото книговодство до 
надлежните органи во општините и републиката, односно 
автономната покраина заедно со извештајот од алинеја 1 
и 2 на став 4 од оваа точка, ќе доставува и извештај за уп-
латата и распоредот на приходите на потсметки, со тоа 
што податоците во заглавјето на тој извештај мора да му 
одговараат на образецот Б2 од оваа наредба. 

65. Приходите на буџетот од царини и од други увоз-
ни давачки за стоки увезени до 31 декември 1983 година и 
делот од приходите на основниот данок на промет на про-
изводи за прометот остварен од 31 декември 1983 година, 
што ќе се наплати до 31 јануари 1984 година, се уплатува 
во корист на буџетот на федерацијата согласно со член 23 
од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 
1983 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 78/82). 

При уплатата на приходите од царини и други увоз-
ни давачки за стоките увезени до 31 декември 1983 година 
и делот од приходите од основниот данок на промет на 
производи за прометот остварен до 31 декември 1983 го-
дини, што ќе се наплати до 31 јануари 1984 година, упла-
тителите на тие приходи на сите налози за уплата ќе на-
значат во горниот десен агол: „за 1983 година". 

Заради разграничување на приходите од став 1 на 
оваа точка помеѓу 1983 и 1984 година, уплатителите на 
приходите при уплатата на приходите од царини и други 
увозни давачки и дел на приходите од основниот данок на 
промет на производи за прометот остварен во јануари 
1984 година, а што ќе се наплатат до 31 јануари 1984 годи-
на, на сите налози за уплата ќе назначат во горниот десен 
агол : „за 1984 година". 

66. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за сметките за уплата на 
приходите на општествено-политичките заедници и ни-
вните фондови, на самоуправните интересни заедници и 
други самоуправни организации и заедници, за начинот 
на уплатување на тие приходи и за начинот на известува-
ње на корисниците на тие приходи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/80, 70/81, 34/82, 67/82, 77/82 и 68/83). 

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

Сојузен секретар 
за финансии, 

Владо Клеменичич, е. р. 
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С П И С О К 
НА ОПШТИНИТЕ СО НИВНИТЕ ОЗНАКИ ПО РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ И СО НАДЛЕЖ-

НИТЕ СЛУЖБИ НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

на ден 1 јануари 1984 година 

Служба на општественото книговодство Операти-
вен број 
на СОК 

Назив на општината 
Ознака 
на оп-

штината филијала експозитура деловница испостава 

Операти-
вен број 
на СОК 

Назив на општината 
Ознака 
на оп-

штината 

1 2 3 4 5 6 7 

СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Бања Лука 10500 Бања Лука 002 Бања Лука 
Челинац 10591 Челинац 002 
Котор Варош 10530 Котор Варош 050 
Лакташи 10592 Лакташи 053 
Прњавор 10540 Прњавор 072 
Скендер Вакуф 10590 Скендер Вакуф < 081 

Бихаќ 10600 Бихаќ 003 
Босанска Крупа 10610 Босанска Крупа 008 
Цазин 10620 Цазин 019 
Велика Кладуша 10630 Велика Кладуша 097 

Биелина 
Велика Кладуша 

10700 Биелина 004 
Углевик 10710 Углевик 095 

Босанска 12500 Босанска Градишка 007 
Градишка 

Србац 12510 Србац 083 
Брчко 

Србац 
10900 Брчко 015 

Орашје 10910 Орашје 068 
Бугојно 11000 Бугојно 017 

Доњи Вакуф 11010 Доњи Вакуф 026 
Горњи Вакуф 11020 Горњи Вакуф 034 
Купрес ПОЗО Купрес 052 

Чаплина 12600 Чаплина 021 
Груде 12610 Груде 037 
Љубушки 12620 Љубушки 059 
Неум 12630 Неум 107 
Столац 12640 Столац 086 

Добој 11200 Добој 025 
Босански Брод 11270 Босански Брод 009 
Дервента 11260 Дервента 024 
Грачаница 11290 Грачаница 035 
Маглај 11210 Маглај 060 
Теслиќ 11291 Теслиќ 089 
Тешањ 11292 Тешањ 090 

Титов Дрвар 11300 Титов Дрвар 027 Титов Дрвар 
Босански Петровац 11310 Босански Петровац ОИ 
Босанско Грахово 11320 Босанско Грахово 013 

Горажде 11500 Горажде 033 
Чајниче 11540 Чајниче 020 
Фоча 11530 Фоча 029 
Калиновиќ 11550 Калиновиќ 045 
Рудо 11560 Рудо 075 
Вишеград 11520 Вишеград 099 

Јајце 11600 Јајце 042 
Кључ 11610 Кључ 048 
Мркоњиќ Град 11620 Мркоњиќ Град 063 
Шипово 11630 Шипово 088 

Коњиц 12700 Коњиц 049 
Јабланица 12710 Јабланица 041 
Прозор 12720 Прозор 073 

Ливно 
Прозор 

11700 Ливно 055 
Дувно 11710 Дувно 028 
Гламоч 11720 Гламоч 032 
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1 2 3 4 5 6 7 

Модрича 
Босански Шамац 
Градачац 
Оџак 

12800 
12810 
12820 
12830 

Модрича 
Босански Шамац 
Градачац 
Оџак 

061 
012 
036 
066 

Мостар 
Читлук 
Лиштица 
Невесиње 
Посушје 

Приедор 
Босанска Дубица 
Босански Нови 
Сански Мост 

11800 Мостар 
11894 Читлук 
11830 Лиштица 
11850 Невесиње 
11895 Посушје 

062 
023 
054 
064 
070 

11900 Приедор 071 
11910 Босанска Дубица 006 
11920 Босански Нови 010 
11930 Сански Мост 076 

Сараево 
Хаџиќи 
Илиџа 
Илијаш 
Нови Град 
Ново Сараево 

Пале 
Стари Град 
Трново 
Вогошќа 

10100 -
10170 Хаџиќи 
10180 Илиџа 
10190 Илијаш 
10194 Нови Град 
10195 Ново Сараево 
10195 Центар 

10191 Пале 
10196 Стари Град 
10192 Трново 
10193 Вогошќа 

038 
078 
040 
108 
079 
077 

069 
109 
093 
080 

Соколац 12900 Соколац 082 
Хан Пиесак 12910 Хан Пиесак 039 
Олово # 12920 Олово 067 
Рогатица 12930 Рогатица 074 

Травник 
Пуцарево 
Витез 

Требиње 
Билеќа 
Гацко 
Љубиње 

Тузла 
Бановиќи 
Калесија 
Кладањ 
Лопаре 
Лукавац 
Сребреник 
Живинице 

Високо 
Бреза 
Фојница 
Киселјак 
Крешево 
Вареш 

Зеница 
Бусовача 
Какањ 
Завидовиќи 
Жепче 

Зворник 
Братунац 
Сребреница 
Шековиќи 
Власеница 

12000 Травник 091 
12040 Пуцарево 065 
12030 Витез 100 

12100 Требиње 092 
12110 Билеќа 005 
12120 Гацко 031 
12130 Љубиње 058 
12200 Тузла 094 
12293 Бановиќи 001 
12296 Калесија 044 
12220 Кладањ 047 
12230 Лопаре 056 
12297 Лукавац 057 
12295 Сребреник 085 
12294 Живинице 106 

13000 Високо 098 
13010 Бреза 015 
13020 Фојница 030 
13030 Киселјак 046 
13040 Крешево 051 
13050 Вареш 096 

12300 Зеница 103 
12330 Бусовача 018 
12310 Какањ 043 
12320 Завидовиќи 102 
12340 Жепче 105 

12400 Зворник 104 
12410 Братунац 014 
12430 Сребреница 084 
12440 Шековиќи 087 
12420 Власеница 101 
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СР ЦРНА ГОРА 

Иванград 

Котор 

Никшиќ 

Плевља 

Титоград 

Биело Поле 
Мојковац 
Плав 
Рожаје 

Будва 
Херцег Нови 
Тиват 

Жабљак 

Бар 
Цетиње 
Колашин 
Улцињ 

20600 Иванград 
20630 Биело Поле 
20640 Мојковац 
20610 Плав 
20620 Рожаје 
20700 Котор 
20710 Будва 
20720 Херцег Нови 
20730 Тиват 
20800 Никшиќ 
20802 Плужине 
20801 Шавник 
20900 Плевља 
20910 Жабљак 
20100 Титоград 
20130 Бар 
20120 Цетиње 
20110 Колашин 
20140 Улцињ 
20101 Даниловград 

007 
002 
010 
012 
015 
009 
003 
006 
018 
011 
013 
016 
014 
020 
017 
001 
004 
008 
019 
005 

СР ХРВАТСКА 

Бјеловар 

Чаковец 

Дубровник 

Госпиќ 

Карловац 

Копривница 

Кутина 

Нашице 

Дарувар 
. Гурѓевац 

Гарешница 
Грубишно Поле 
Крижевци 
Вировитица 
Врбовец 

Корчула 

Доњи Лапац 
Грачац 
Оточац 

Озаљ 
Слуњ 
Титова Кореница 
Војник 
Вргинмост 

Чазма 
Иваниќ Град 
Новска 
Пакрац 

Доњи Михољац 
Ораховица 
Подравска Слати-
на 

Плужине 
Шавник 

Даниловград 

31200 Бјеловар 
31270 Дарувар 
31210 Ѓурѓевац 
31220 Гарешница 
31280 ГрубишноПоле 
31240 Крижевци 
31260 Вировитица 
31230 Врбовец 
31400 Чаковец 

31700 Дубровник 
31710 Корчула 
31710 Ластово 

31900 Госпиќ 
31910 Доњи Лапац 
31920 Грачац 
31930 Оточац 

32100 Карловац 
32100 Дуга Реса 
32150 Озаљ 
32110 Слуњ 
32120 Титова Кореница 
32140 Војниќ 
32130 Вргинмост 

32300 Копривница 

32700 Кутина 
32740 Чазма 
32710 Иваниќ Град 
32720 Новска 
32730 Пакрац 
33200 Нашице 

33230 Доњи Михољац 
33210 Ораховица 
33220 Подравска Слатина 

004 
012 
023 
024 
028 
041 
089 
094 
010 

018 
038 
045 

026 
015 
027 
061 

034 
019 
062 
079 
082 
091 
092 

037 

043 
ОИ 
032 
054 
064 
050 

016 
059 
067 
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Осиек 

Пула 

Риека 

Сисак 

Славонска Пожега 

Славонски Брод 

33600 Осиек 060 
Бели Манастир 33650 Бели Манастир 001 
Таково 33640 Таково 022 
Валпово 33630 Валпово 085 

33700 Пула 069 
Бузег 33710 Бузет 007 
Лабин 33750 Лабин 044 
Пазин 33720 Пазин 065 
Пореч 33730 Пореч 068 
Ровињ 33740 Ровињ 072 
Умаг 33760 Бус 006 

33800 Риека 071 
Цриквеница 33860 Цриквеница 008 
Чабар 33890 Чабар 009 
Делнице 33850 Делнице 013 
Крк 33810 Крк 042 
Мали Лошињ 33870 Црес-Лошињ 048 
Огулин 33891 Огулин 056 
Опатија 33880 Опатија 058 
Паг 33820 Паг 063 
Раб 33830 Раб 070 
Сењ 33840 Сењ 074 
Врбовско 33892 Врбовско 095 

34100 Сисак 076 
Двор на Уни 34110 Двор 021 
Глина 34120 Глина 025 
Костајница 34130 Костајница 039 
Петриња 34150 Петриња 066 

34200 Славонска Пожега 077 

Сплит 

Метковиќ 

Нова Градишка 

Хвар 
Имотски 
Книн 
Карделево 
Макарска 

Сињ 
Супетар 
Вис 
Вргорац 

Омиш 
Трогир 

34300 Славонски Брод 
34310 Нова Градишка 

34400 Сплит 
34410 Хвар 
34450 Имогски 
34460 Книн 
34480 Карделево 
34440 Макарска 
34470 Метковиќ 

34430 Сињ 
34491 Брач 
34420 Вис 
34490 Вргорац 
34301 Омиш 
34402 Трогир 

078 
051 

080 
029 
030 
036 
112 
047 
049 

075 
005 
090 
093 
057 
083 

Шибеник 

Вараждин 

Винковци 

Вуковар 

Забок 

Дрниш 

Иванец 
Лудбрег 
Нови Мароф 

Жупања 

Илок 

Доња Стубица 
Клањец 
Крапина 
Преграда 
Златар 

34600 
34610 
34800 
34810 ^ 
34820 
34830 
34900 
34910 
35100 

Шибеник 
Дрниш 
Вараждин 
Иванец 
Лудбрег 
Нови Мароф 
Винковци 
Жупања 
Илок 

35110 Вуковар 
35200 Забок 
35210 Доња Стубица 
35240 Клањец 
35230 Крапина 
35250 Преграда 
35220 Златар-Бистрица 

081 
017 
086 
031 
046 
053 
088 
111 
096 

096 
097 
014 
035 
040 
123 
ИО 
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Задар 
Бенковац 
Биоград на Мору 
Обровац 

35300 Задар 107 
35310 Бенковац 002 
35320 Биоград на Мору 003 
35330 Обровац 055 

Загреб 
Загреб 
Загреб 

Загреб 
Загреб 
Загреб 
Дуго Село 
Јастребарско 
Самобор 
Сесвете 
Велика Горица 
Запрешиќ 
Зелина 

30100 
30101 
30102 
30102 
30102 
30102 
30102 
30102 
30102 
30102 
30102 
30102 

30104 
30105 
30106 
30111 
30112 
30113 
30114 
30115 
ЗОНО 
30116 

Медвешќак 
Центар 
Чрномерец 
Дубрава 
Максимир 
Нови Загреб 
Пешќеница 
Суседград 
Трешњевка 
Трње 

Дуго Село 
Јастребарско 
Самобор 
Сесвете 
Велика Горица 
Запрешиќ 
Зелина 

118 
114 
115 
116 
117 
113 
119 
120 
121 
122 

020 
033 
073 
104 
087 
108 
109 

СР МАКЕДОНИЈА 

Битола 
Кичево 
Ресен 
Брод Македонски 
Демир Хисар 

40300 Битола 002 
40320 Кичево 010 
40310 Ресен 021 
40321 Брод Македонски 003 
40301 Демир Хисар 006 

Кочани 

Куманово 

Охрид 

Прилеп 

Скопје 

Струмица 

Берово 
Делчево 

Крива Паланка 

Виница 

Кратово 

Дебар 
Струга 

Крушево 

Радовиш 
Валандово 

40400 Кочани ОИ 
40410 Берово 001 
40420 Делчево 005 
40401 Виница 032 

40900 Куманово 015 
40910 Крива Паланка 013 
40901 Кратово 012 
41000 Охрид 017 
41030 Дебар 004 
41020 Струга 025 

41100 Прилеп 018 
41110 Крушево 014 
41100 Центар 033 
40100 Чаир 034 
40100 Гази Баба 035 
40100 Карпош 036 
40100 Кисела Вода 037 

41300 Струмица 026 
41310 Радовиш 020 
41301 Валандово 031 

Штип 
Свети Николе 

Пробиштип 

41400 Штип 
41420 Свети Николе 
41401 Пробиштип 

028 
027 
019 
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1 2 3 

Тетово 
Гостивар 

Титов Велес 
Гевгелија 
Кавадарци 
Неготино 

СР СЛОВЕНИЈА 
Целје 

Лашко 
Словенске Коњице 
Шентјур при Целју 
ШмарЈе при Јел-
шах 
Жалец 

Кочевје 
Рибница 

Копер 

Порторож 
Сежана 

Крањ 
Јесенице 
Радовлица 
Шкофја Лока 
Тржич 

Кршко 
Брежице 
Севница 

Љубљана 
Љубљана -1 
Љубљана -2 
Љубљана -3 
Љубљана -4 
Церкница 
Домжале 
Гросупле 
Камник 
Литија 
Врхника 

Марибор 

Дравоград 

Ленарт в Словенских Горицах 

Равне на Корош-
кем 
Словењ Градец 
Словенска Бистри-
ца 

4 5 6 7 

41500 Тетово 029 
41510 Гостивар 008 
41600 Титов Велес 030 
41610 Гевгелија 007 
41620 Кавадарци 009 
41630 Неготино 016 

50700 Целје 003 
50710 Лашко 019 
50720 Словенске Коњице 049 
50770 Шентјур при Целју 051 
50730 ШмарЈе при Јелшах 053 

50750 Жалец 062 
51300 Кочевје 016 
51310 Рибница 045 

51400 Копер 017 
51400 Изола 013 
51410 Пиран 039 
51420 Сежана 047 

51500 Крањ 018 
51530 Јесенице 014 
51540 Радовлица 043 
51510 Шкофја Лока 052 
51520 Тржич 057 

51600 Кршко 059 
51620 Брежице 002 
51610 Севница 046 

50100 Центер 025 
50101 Вич-Рудник 028 
50102 Бежиград 024 
50103 Мосте-Поле 026 
50104 Шишка 027 
50160 Церкница 004 
50120 Домжале 006 
50130 Гросупле 009 
50140 Камник 015 
50150 Литија 022 
50110 Врхника 060 
50110 Логатец 023 

51800 Песница 063 
51800 Побрежје 064 
51800 Ротовж 065 
51800 Руше 066 
51800 Табор 067 
51800 Тезно 068 

51820 Дравоград 007 
51820 Радље об Драви 042 

51850 Ленарт в Словенских 
Горицах 020 

51830 Равне на Корошкем 044 

51840 Словењ Градец 050 
51810 Словенска Бистрица 048 
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1 2 3 

Мурска Собота 
Горња Радгона 
Лендава 
Љутомер 

Нова Горица 
Ајдовшчина 
Идрија 
Толмин 

Ново Место 
Чрномељ 
Метлика 
Требње 

Постојна 
Илирска Бистрица 

Птуј 
Ормож 

Трбовле 

Титово Белење 
Мозирје 

4 5 6 7 

51900 Мурска Собота 035 
51910 Горња Радгона 008 
51920 Лендава 021 
51930 Љутомер 029 

52000 Нова Горица 036 
52010 Ајдовшчина 001 
52020 Идрија ОИ 
52030 Толмин 054 
52100 Ново Место 037 
52110 Чрномељ 005 
52130 Метлика 033 
52120 Требње 056 
52200 ' Постојна 040 
52210 Илирска Бистрица 012 
52400 Птуј 041 
52410 Ормож 038 
52700 Трбовле 055 
52700 Храсник 010 
52700 Загорје об Сави 061 
52800 Титово Белење 058 
52810 Мозирје 034 

СР СРБИЈА - без САП 

Лазаревац 
Обреновац 

Белград-Палилула 

Белград - Савски 
Венац 
Белград - Стари 
Град 

Белград -4 

Белград -6 

Белград 

Белград - Вождо-
вац 

Младеновац 

Сопот 
Земун 

Чачак 
Горњи Милановац 

Туча 
Лучани 

60800 -

60812 Чукарица 911 

60812 Бараево 010 
60812 Раковица 120 
60808 Лазаревац 056 
60807 Обреновац 014 

60803 Палилула 015 
60803 Гроцка 012 
60803 Врачар 020 

60803 Звездара 022 
60802 Савски Венац 016 

60801 Стари Град 018 

60804 Стари Град 018 
(спољна трговина 
са Старог Града) 

60806 Стари Град 018 
• (непривреда са 

Старог Града) 
60811 Стари Град 018 

(дел од сојузните орга-
ни, банките и ЗОИЛ) 

60816 Вождовац 019 

60809 Младеновац 070 

60813 Сопот 017 
60805 Земун 021 
60805 Нови Белград 013 
61300 Чачак 034 
61320 Горњи Милановац 041 
61302 Лучани 060 
61301 Лучани 060 

Белград - Главна 
филијала 
Белград - Чукари-
ца 
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Крагујевац 

Кралево 

Крушевац 

Лесковац 

Аранѓеловац 
Топола 

Трстеник 
Врњачка Бања 

Лозница 

Ниш 

Алексинац 

Баточина 
Книќ 
Рача Крагујевачка 

Александровац 
Брус 
Киќевац 
Варварин 

Лебане 

Власотинце 

Крупањ 
Љубовија 
Мали Зворник 

Бела Паланка 
Ражањ 
Сврлиг 

61700 Крагујевац 049 
61710 Аранѓеловац 003 
61703 Топола 101 
61702 Баточина 008 
61704 Книќ 044 
61701 Рача Крагујевачка 086 

61800 Кралево 050 
61810 Трстеник 103 
61820 Врњачка Бања 115 
61900 Крушевац 052 
61910 Александровац 001 
61930 Брус 029 
61901 Киќевац 032 
61920 Варварин 108 

62100 Лесковац 058 
62101 Лебане 057 
62101 Бојник 025 
62101 Медвеѓа 067 
62102 Власотинце ПЗ 
62102 Црна Трава 031 
62200 Лозница 059 

62200 Лозница 059 
62220 Крупањ 051 
62210 Љубовија 062 
62201 Мали Зворник 065 

62500 Ниш 073 
62500 Долевац 038 
62500 Гаџин Хан 039 
62530 Алексинац 002 
62501 Бела Паланка 009 
62503 Ражањ 088 
62502 Сврлиг 098 

Нови Пазар 
Рашка 
Сјеница 

Тутин 

62600 Нови Пазар 
62610 Рашка 
62620 Сјеница 
62602 Тутин 

075 
087 
091 
104 

Пирот 

Пожаревац 

Велико Градиште 

Бабушница 
Димитровград 

Кучево 
Петровац 
на Млави 

Жагубица 

Приеполе 

Прокупље 

Смедерево 

Нова Варош 
Прибој на Лиму 

Куршумлија 
Блаце 

62800 Пирот 079 
62801 Бабушница 006 
62802 Димитровград 037 

62900 Пожаревац 080 
62900 Мало Црниќе 066 
62900 Жабари 117 
62940 Кучево 053 
62910 Петровац на Млави 078 

62920 Велико Градиште 110 
62920 Голубац 040 
62930 Жагубица 118 

63000 Приеполе 084 
63010 Нова Варош 074 
63020 Прибој на Лиму 083 

63100 Проку пле 
63100 Мерошина 
63100 Житораѓа 
63120 Куршумлија 
63110 Блаце 
63200 Смедерево 

085 
068 
119 
054 
023 
092 

? 
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1 2 3 

Смедеревска Па-
ланка 

Велика Плана 

Светозарево 
Ку прија 

. Деспотовац 
Параќин 
Свилајнац 

Рековац 

Шабац 
Богатиќ 
Коцелева 

4 5 6 7 

63300 Смедеревска Паланка 093 

63310 Велика Плана 109 

63500 Светозарево 096 
63503 Ќуприја 033 
63502 Деспотовац 036 
63504 Параќин 077 
63501 Свилајнац 097 
63505 Рековац ' 089 

63600 Шабац 09*9 
63601 Богатиќ 024 
63603 Коцелева 046 

Владимирци 
Титово Ужице 

Баина Башта 
Ивањица 
Ужичка Пожега 

Ариле 
Настина 
Косјериќ 

Валево 
Уб 

Лајковац 
Лиг 
Мионица 
Осечина 

Врање 
Босилеград 
Бујановац 
Прешево 
Трговиште 
Владичин Хан 

63602 Владимирци 112 
63700 Титово Ужице 100 
63710 Баина Башта 007 
63720 Ивањица 042 
63740 Ужичка Пожега 081 
63701 Ариле 004 
63702 Чаетина 035 
63730 Колерик 048 

63900 Валево 107 
63910 Уб 105 
63902 Лајковац 055 
63930 Лиг 061 
63903 Мионица 069 
63901 Осечина 076 

64100 Врање 114 
64130 Босилеград 028 
64101 Бујановац 030 
64102 Сурдулица 095 
64105 Трговиште 102 
64103 Владичин Хан 111 

Заечар 
Болевац 
Бор 
Кладово 
Књажевац 
Мајданпек 
Неготин 
Сокобања 

64200 
64210 
64230 
64260 
64220 
64270 
64240 
64280 

Заечар 
Болевац 
Бор 
Кладово 
Књажевац 
Мајданпек 
Неготин 
Сокобања 

116 
026 
027 
043 
045 
063 
072 
094 

САП КОСОВО 

Гњилане 
Косовска Камени-
ца 
Витина 

68600 Гњилане 305 
68601 Косовска Каменица 309 

68602 Витина 321 

Ѓаковица 
Титова Митровица 

Лепосави^ 
Србица 
Вучитрн 

68800 Ѓаковица 303 
68200 Титова Митровица 310 
68202 Лепосавиќ ЗИ 
68203 Србица 318 
68201 Вучитрн 322 

Пек 68300 Пек 314 
Дечани 68303 Дечани 301 
Исток 68301 Исток 306 
Клина 68302 Клина 308 
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1 2 3 4 5 6 7 

Приштина 68400 Приштина 316 Приштина 
Глоговац 68403 Глоговац 304 
Липљан 68401 Липљан 312 
Подуево 68402 Подуево 315 

Призрен 68500 Призрен 317 Призрен 
Драгаш 68503 Драгаш 302 
Ораховац 68501 Ораховац 313 
Сува Река 68502 Сува Река 319 

Урошевац 
Сува Река 

68700 Урошевац 320 Урошевац 
Качаник 68701 Качаник 307 

САП ВОЈВОДИНА 

Бачка Паланка 65100 Бачка Паланка 205 
65100 Бач 204 

Бачка Топола 65200 Бачка Топола 206 
65200 Мали Иѓош 219 

Бечеј 65300 Бечеј 208 Бечеј 
Жабаљ 65301 Жабаљ 243 

Кикинда 65500 Кикинда 215 Кикинда 
Нови Кнежевац 65510 Нови Кнежевац 222 

65700 Бачки Петровац 207 
Нови Сад 65700 Беочин 210 Нови Сад 

65700 Детелинара 245 
65700 Лиман 246 
65700 Петроварадин 247 
65700 Подунавле 248 
65700 Славија 249 
65700 Сремски Карловци 250 
65700 Стари Град 251 
65700 Темерин 238 
65700 Тител 239 

Панчево 66000 Панчево 226 Панчево 
66000 Алибунар 202 
66000 Ковачица 216 
66000 Опово 225 

Ковин 66010 Ковин 217 
Сента 66200 Сента 231 

Сомбор 

Сремска Митрови-
ца 

Ада 

Апатин 
Оџаци 

Стара Пазова 

Суботица 

Титов Врбас 

Вршац 

Зрењанин 

Рума 

Шид 

Инѓија 

Кањижа 

Кула 

Бела Црква 

Нови Бечеј 

Србобран 

Сечањ 
Нова Црња 

66200 Чока 211 
66210 Ада 201 
66300 Сомбор 232 
66310 Апатин 203 
66320 Оџаци 224 
64400 Сремска Митровица 234 

66420 Рума 229 
66420 Ириг 213 
66420 Пеќинци 227 
66410 Шид 237 
66500 Стара Пазова 235 
66510 Инѓија 212 

66600 Суботица 236 
66610 Кањижа 214 
66700 Титов Врбас 240 
66710 Кула 218 
66701 Србобран 233 
66800 Вршац 241 
66800 Пландиште 228 
66810 Бела Црква 209 
66900 Зрењанин 242 
66900 Житиште 244 
66902 Сечањ 230 
66903 Нова Црња 220 
66901 Нови Бечеј 221 
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160. 

Врз основа на член 37 од Законот за заштита на рас-
тенијата од болести и штетници што ја загрозуваат цела-
та земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/82), Сојузниот 
комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ГИ 
ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА 
БИОЛОШКИТЕ СВОЈСТВА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗА-
ШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ШТО СЕ ПРОИЗВЕДЕНИ 

ОД НОВИ АКТИВНИ МАТЕРИИ. 
1. За испитување на биолошките својства на средства-

та за заштита на растенијата произведени од нови актив-
ни материи, се овластени следните организации на 
здружен труд, и тоа: 

а) во областа на земјоделството: 
1) Кметијски инштитут Словеније - Љубљана: 
2) Институт за заштиту биља Факултета пољоприв-

редних знаности - Загреб; 
3) Институт за заштиту биља - Белград; 
4) Институт за заштиту биља и прехрамених произ-

вода Пољопривредног факутета - Земун; 
5) Институт за заштиту биља Пољопривредног фа-

култета - Сараево; 
6) Институт за заштиту биља - Пољопривредног фа-

култета - Нови Сад 
7) Институт за заштиту биља - Пољопривредног-пре-

храмбеног факултета - Осиек; 
8) Институт за заштита на растенија при Земјодел-

скиот факултет - Скопје; . 
9) Завод за пестициде ИНЕП-а - Земун; 
10) Завод за заштиту биља и човекове средине По-

љопривредног факултета - Приштина; 
11) Биотехнички факултет, Катедра за фитофармаци-

ју - Љубљана; 
12) Кметијски завод - Марибор; 
13) Институт за пољопривредна истраживања - Ти-

тоград; 
14) Пољопривредна служба Института за развој НПК 

„ОСИЈЕК" - Осиек; 
15) РО „Пољопривреда" - Одјел за покусе НПК - Ви-

нковци - Винковци; 
16) Институт за земјоделство при ЗИК „СТРУМИ-

ЦА" - Струмица; 
17) Завод за пољопривреду Технолошко-пољоприв-

редног института НПК „СЕРВО МИХАЉ" - Зрењанин; 
18) Пољопривредна станица Агрозавода - Нови Сад; 
19) Агроинститут ПК „СОМБОР" - Сомбор; 
20) Истраживачко-развојни институт „СОУР А ПРО 

„ХЕРЦЕГОВИНА" Мостар; 
21) Институт за хмељарство - Жалец, за испитување 

на средствата за заштита на растенијата што се примену-
ваат на хмељот; 

22) Пољопривредни центар Хрватске - Загреб; 
23) Институт за примену науке у пољопривреди -

Белград, за испитување на средствата за заштита на расте-
нијата што се применуваат во овоштарството и лозар-
ството ; 

24) Завод за воћарство и виноградарство Института 
за научна истраживања „АГРОЕКОНОМИК" у саставу 
ПКБ - Болеч кај Белград, за испитување на средствата за 
заштита на растенијата што се применуваат во овоштар-
ството и лозарството; 

25) Кметијски завод - Нова Горица, за испитување на 
средствата за заштита на растенијата што се применуваат 
за сузбивање на растителните болести во овоштарството и 
лозарството; 

26) Институт за воќарство - Чачак, за испитување на 
средствата за заштита на растенијата што се применуваат 
во овоштарството; 

27) Институт за виноградарство и винарство - Ниш, 
за испитување на средствата за заштита на растенијата 
што се применуваат во лозарството; 

28) Завод за пољопривреду Пољопривредно-прехрам-
беног института - Сремска Митровица, за испитување на 
средствата за заштита на растенијата што се применуваат 
во полјоделството и градинарството; 

29) Заједничка стручна, технолошка и развојна 
служба ООУР-а „Ратарство" у саставу ПИК-а „БЕЧЕЈ" -
Бечеј, за испитување на средствата за заштита на растени-
јата што се применуваат во полјоделството и градинар-
с т в о ^ ; 

30) Завод за пољопривреду - Заечар, за испитување 
на средствата за заштита на растенијата што се примену-
ваат во 'полјоделството; 

31) Завод за ратарство Института за истраживања и 
развој СОУР-а УПИ - Бутмир - Сараево, за испитување 
на средствата за заштита на растенијата што се примену-
ваат во полјоделството; 

32) Завод за ратарство Института за научна ис-
траживања „АГРОЕКОНОМИК" у саставу ПКБ - Падин-
ска Скела кај Белград, за испитување на средствата за за-
штита на растенијата што се применуваат во полјодел-
ството; 

33) Институт за повртарство - Смедеревска Паланка, 
за испитување на средствата за заштита на растенијата 
што се применуваат во градинарството; 

34) Институт за тутун - Прилеп, за испитување на 
средствата за заштита на растенијата што се применуваат 
на тутунот; 

35) Институт за дуван - Белград, за испитување на 
средствата за заштита на растенијата што се применуваат 
на тутунот; 

36) Дувански институт - Загреб, за испитување на 
средствата за заштита на растенијата што се применуваат 
на тутунот; 

37) Институт за ориз - Кочани, за испитување на 
средствата за заштита на растенијата што се применуваат 
на оризот; 

38) Институт за кукуруз - Земун, за испитување на 
средствата за заштита на растенијата што се применуваат 
на пченката; 

39) Институт за стрна жита - Крагуевац, за испитува-
ње на средствата за заштита на растенијата што се приме-
нуваат на стрните жита; 

40) Институт за крмно биље - Крушевац, за испитува-
ње на средствата за заштита на растенијата што се приме-
нуваат на крмното растение; 

41) Завод за кромпир - Туча, за испитување на сред-
ствата за заштита на растенијата што се применуваат во 
компириштата; 

42) Завод за шећерну репу - Алексинац, за испитува-
ње на средствата за заштита на растенијата што се приме-
нуваат на шеќерната репка; 

43) Институт за јадранске културе - Сплит, за испи-
тување на средствата за заштита на растенијата што се 
применуваат на маслините и агрумите; 

44) Станица за јадранске културе - Дубровник, за ис-
питување на средствата за заштита на растенијата што се 
применуваат на маслините и агрумите; 

б) во областа на шумарството 

1) Институт за шумарство и дрвна индустрија - Бел-
град; 

2) Институт за гоздарство ин лесно индустријо -
Љубљана; 

3) Шумарски факултет - Сараево; 
4) Институт за шумарство Шумарског факултета -

Белград, за испитување на средствата за заштита на расте-
нијата што се применуваат во шумарството (освен херби-
циди) 

5) Шумарски факултет - Загреб, за испитување на 
средствата за заштита на растенијата што се применуваат 
во шумарството (освен хербициди); 



Петок, 20. април 1984 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 19 - Страна 561 

6) Институт за шумарство „ЈАСТРЕБАРСКО" - Јас-
требарско - за испитување на средствата за заштита на 
растенијата што се применуваат во шумарството (освен 
хербициди). 

б) само биолошките препарати: 
Пастеров завод - Нови Сад 
2. Со денот на донесувањето на овој список престану-

ва да важи Списокот на организациите на здружен труд 
што ги исполнуваат условите за испитување на биолошки-
те својства на средствата за заштита на растенијата што 
се произведени од нови активни материи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 43/83). 

Бр. 1659/1 
7 март 1984 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
л-р Бранко Јовановиќ, е. р. 

161. 

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за здружува-
ње на организациите на здружен труд во општи здружени-
ја и во Стопанската комора на Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 54/76 и 63/80), во согласност со Сто-
панската комора на Југославија, Општото здружение на 
графичката дејност на Југославија, донесува 

ПОСЕБНИ УЗАНСИ ЗА ПРОМЕТОТ НА 
КНИГИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. 
Овие посебни узанси имаат за цел'унапредување на 

прометот на книги, негување на добрите деловни обичаи и 
развивање на социјалистичкиот деловен морал. 

2. 

Учесниците во прометот на книги се должни во прав-
ниот промет да постапуваат во согласност со добрите де-
ловни обичаи. 

Врз односите во прометот на книги задолжително се 
применуваат овие посебни узанси, ако учесниците во про-
метот: 

1) со самоуправна спогодба во рамките на своите за-
едници го прифатиле применувањето на овие посебни 
узанси; 

2) со одлука на своите органи на управувањето изреч-
но решиле да ги применуваат овие посебни узанси; 

3) договориле применување на овие посебни узанси, 
или 

4) ако од околностите произлегува дека сакале при-
менување на овие посебни узанси. 

3. 
Овие посебни узанси важат за сите книги што се на-

менети за пазарот и кои се предмет на трговија меѓу учес-
ниците во прометот. 

Количинската единица во прометот на книги е еден 
примерок, односно еден комплет книги. 

II. ПРОМЕТ НА КНИГИ 
4. 

Купопродажбата на книги на пазарот се остварува во 
следните форми: на големо и на мало. 

Како купопродажба на книги на големо се смета секо-
ја работа во врска со прометот на книги склучена меѓу из-
давачот и трговската организација на здружен труд, од-
носно меѓу издавачот со друг издавач. 

Како купопродажба на книги на мало се смета секоја 
работа во врска со прометот на книги склучена меѓу изда-
вачот или трговската органиизација на здружен труд и 
крајниот купувач. 

5. 
Купопродажбата на книги на големо може да биде 

склучена на еден од следните начини на цврста сметка; на 
цврста сметка со право на замена на книги до определена 
вредност на работата и како комисиона работа. 

Испоставената сметка, при купопродажбата на книги 
со право на замена на книги до определена вредност на 
работата, мора во целост да биде исплатена во согласност 
со прописите. 

6. 

Купопродажбата на книги на мало може да биде 
склучена: 

1) со правни лица, во согласност со прописите; 
2) со физички лица: за готови пари (по претплатна и 

малопродажна цена) и на отплата. 

7. 
Како купопродажба на книги на цврста сметка се сме-

I а секоја купопродажба на книги без право на враќање, ко-
ја се исплаќа во законскиот рок. 

1. Купопродажба на книги на цврста сметка со право на за-
мена на книги до определена вредност на работата 

8. 

Правото на замена на дел од испорачаните книги се 
договара во определена вредност или во број на книги со 
определен наслов. 

Под правото од став 1 на оваа узанса се подразбира 
преземање на други книги во иста вредност. 

Договореното право на замена на книги не ја одлага 
исплатата на испоставената сметка која мора да се нами-
ри во законскиот рок. 

2. Комисиони работи 

9. 
Книгите дадени во комисиона продажба се сопстве-

ност на издавачот - комитентот. 
Комисионата продажба се договара на определено 

или на неопределено време со задолжително утврдување 
на рокот за пресметка и плаќање на продадените количес-
тва. Тој рок не може да биде пократок од 30 дена. 

Издавачот има право да ги повлече непродадените 
количества на книги само ако истекол отказниот рок, или 
порано, во согласност со комисионерот. 

Може да »се договори право на враќање само на на-
полно неоштетени примероци на книги. 

3. Купродажба на книги на мало 

10. 
Издавачот може одделни изданија на книги да им ги 

продава на трговска организација на здружен труд и на 
крајниот купувач и во претплата (пред излегувањето од 
печат), определувајќи ја претплатната цена. 

Претплатата може да се изврши најрано 18 месеци 
пред денот на излегувањето на книгата од печат и мора да 
престане на 15 дена пред денот на излегувањето на книга-
та од печат. 
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11. 

Издавачот и трговската организација на здружен 
труд му ги продаваат книгите на крајниот купувач за гото-
ви пари по единствени малопродажни (каталошки) цени 
без попуст, освен во случаите што се предвидени со овие 
посебни узанки. 

12. 

Издавачот и трговската организација на здружен 
труд му ги продаваат книгите на крајниот купувач на от-
плата само по единствени малопродажни (каталошки) це-
ни. 

На купувачот на книги на отплата му се засметуваат 
камати на вредноста на купените книги. Каматната стапка 
мора да и одговара на стапката што се применува на по-
трошувачите кредити што банката му ги одобрува на из-
давачот. 

4. Утврдување и промена на цените 

13. 
Малопродажната цена на секоја книга е единствена и 

неа ја определува и ја менува издавачот на начинот и по 
постапката што се утврдени со прописите. 

Малопродажната цена на книгата може да биде отпе-
чатена на секој примерок на книгата, а задолжително мо-
ра да биде назначена во каталогот и во секое средство на 
издавачот за информирање, како и во секоја сметка (фак-
тура). 

Малопродажната цена на книгата во себе ги содржи и 
трошоците на прометот што и се признаваат на трговска-
та организација на здружен труд. 

Малопродажната цена на книгата задолжително се 
објавува и ако издавачот го распродал изданието во прет-
плата. 

14. 
Малопродажната цена на книгата во странска валута 

ја определува издавачот, по правило, според официјални-
от продажен девизен курс во моментот на излегувањето 
на книгата од печат. 

15. 
Ако издавачот, во согласност со важечките прописи, 

ја зголемува малопродажната цена на книгата во текот на 
нејзината продажба, должен е за тоа да ги извести другите 
издавачи и трговските организации на здружен труд на 
кои таа книга им ја продавал претходните 12 месеци. Ку-
пувачите можат, при претходно известување на издавачот, 
да ги вратат залихите на неоштетените книги затечени во 
моментот на зголемувањето на малопродажната цена, ако 
ги купиле кај издавачот на односните наслови. 

Ако го прифатила зголемувањето на цените, тргов-
ската организација на здружен труд е должна книгата да 
ја продава по зголемена цена, без обврска разликата да му 
ја надомести на издавачот. 

16. 

Ако издавачот ја намалува малопродажната цена на 
книгата во текот на нејзиното продавање, должен е за тоа 
да ги извести другите издавачи и трговските организации 
на здружен труд на кои таа книга им ја продавал претход-
ните шест месеци. 

Трговската организација на здружен труд во рок од 
15 дена од денот на приемот на известувањето ќе му до-
стави на издавачот комисиски записник за количеството 
на книги за кои е намалена малопродажната цена. 

Издавачот е должен на трговската организација на 
здружен труд да и ја надомести разликата меѓу поранеш-
ната цена и намалената цена за непродадените примеро-
ци, а трговската организација на здружен труд е должна 
книгата да ја продава по новата, намалена цена. 

17. 
Ако издавачот не ја објавил, но ја применил новата 

малопродажна цена, должен е да ја надомести штетата 
што ја претрпела трговската организација на здружен 
труд. 

5. Трошоци на прометот и попусти 

18. 

Трошоците на прометот се дел од малопродажната 
цена на книгата што им се признаваат на трговските орга-
низации на здружен труд и на клубовите на читатели како 
надомест за покривање на трошоците на прометот и не 
можат да се пресметуваат во корист на крајните купувачи 
на книгата. 

Височината на трошоците на прометот се пресметува 
во процент од малопродажната (каталошката) цена и за-
виси од тематската област на изданието и големината на 
прометот (купувањето). 

Трошоците на прометот, по правило, се договораат 
со слободна погодба. 

Максималните трошоци на прометот кои можат да 
се договорат со трговската организација на здружен труд, 
изнесуваат, и тоа: 

1) за учебници, до 25%, 
2) за научни и стручни книги и наставни 

прирачници, до 35%, 
3) за литературни дела и други ^зданија, до 40%, 
4) за сите изданија во претплата, од прет-

платата цена до 20%. 

19. 
Издавачот утврдува скала на височината на трошо-

ците на прометот за: генерални порачки; вредноста или 
количеството на одделно купување; височината на проме-
тот во определен период. 

20. 

Клубовите на читатели (љубители на книгата) можат 
на своите членови да им даваат попуст при продавањето 
на книги, најмногу до половината на максималниот про-
цент на трошоците на прометот, утврден со узансата 18. 

21. 

Издавачите и трговските организации на здружен 
труд можат да им даваат попуст на библиотеки, на орга-
низации на здружен труд, на други самоуправни организа-
ции и заедници и на органи и организации, кога книгите 
ги купуваат за потребите на своите библиотеки, а најмно-
гу до половината на максималниот процент на трошоците 
на прометот од узансата 18. 

22. 

На физички лица, при купувале на книги за готови 
пари, може да им се одобрува попуст најмногу до полови-
ната на максималниот процент на трошоците на проме-
тот во времето на: 

1) траењето на „Месецот на книгата"; 
2) одржувањето на Меѓународниот саем на книги во 

Белград; 
3) одржувањето на други саемски манифестации на 

книги во земјата. 
Попустот од став 1 на оваа узанса може да се одобру-

ва и на продажни изложби што ги организираат заедници-
те на издавачите и книжарите за време и во местото во кое 
тие манифестации се одржуваат. 

\ 
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6. Рекламации 

23. 
Правото на рекламација на квалитетот на опремата 

на книгите, количината на книгите односно на испоставе-
ната сметка за испорачаните книги, трае осум дена од де-
нот на приемот на книгите. 

Правото на рекламација на оштетени примероци на 
книгите за кои е несомнено дека оштетени излегле од пе-
чатницата, а тоа не можело да се открие со вообичаен пре-
глед при приемот односно преземањето на книгите, трае 
осум дена од денот на сознанието, а најдолго шест месеци 
од денот на приемот на книгите, ако не се договори под-
олг рок. 

7. Книжни новитети 

24. 
Издавачот е должен секој книжен новитет да им го 

дистрибуира на трговските организации на здружен труд 
по договор или претходна порачка. За да се олесни навре-
мената испорака на книжни новитети, издавачот може да 
го определи денот на почетокот на продажбата. Пред тој 
ден трговската организација на здружен труд не смее кни-
гата да ја продава ниту да ја излага. 

25. 
Издавачот е должен со посебна понуда, проспект или 

на друг начин да обезбеди информирање на трговската ор-
ганизација на здружен труд, за секое ново издание и да и 
овозможи навремена порачка. 

8. Распродажба на книги 

26. 
Како распродажба на книги се смета конечното про-

давање на остатоците од тиражот на едно издание, кое е 
објавено најмалку една година порано. Распродажбата се 
врши по цени пониски од првобитно утврдените цени. На-
малувањето на цената над 20% се смета како намалување 
за распродажба, и така определената цена повеќе не може 
да се зголемува. 

Ако одделни изданија на книги се наоѓаат на залихи 
кај трговската организација на здружен труд подолго од 
две години, таа може да огласи распродажба на тие изда-
нија без претходно известување на издавачот. 

Оштетните книги трговската организација на 
здружен труд може да ги продава по пониски цени што ќе 
ги определи сама, без претходно известување на издава-
чот. 

Распродажбата ја определува издавачот. 

27. 
Издавачот е должен да ја извести трговската органи-

зација на здружен труд за распродажбата 15 дена пред де-
нот на почнувањето на распродажбата. 

За веќе постојните залихи на книги во трговската ор-
ганизација на здружен труд, издавачот е должен да ја при-
знае разликата меѓу старата и новата цена за количество-
то на книги што таа организација ги купила кај издавачот. 

9. Испраќање на книги и трошоци за испраќањето на книги 

28. 

Издавачот им испраќа книги на трговските организа-
ции на здружен труд по најкраток и најевтин пат преку ре-
довна испорака, франко растоварна станица или пошта на 
купувачот. 

Ако се бара посебна испорака и посебно пакување, на 
трговската организација на здружен труд и на крајниот 
купувач, можат да им се засметуваат трошоците настана-
ти врз основа на посебни барања. 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

29. 
Овие посебни узанси ќе се применуваат по истекот на 

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

Бр. 2501/98 
29 септември 1983 година 

Белград 

Секретар 
на Општото здружение на графичката 

дејност на Југославија, 
Душан Поповиќ, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 21 ОД 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ НА РА-
БОТНИЦИТЕ НА ОБРАЗОВНИОТ ЦЕНТАР ЗА НАСО-
ЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ ВО БРУС 

ОД 3 ЈУЛИ 1981 ГОДИНА 
1. Со оспорената одредба на член 21 од Правилникот 

за станбените односи на работниците на Образовниот цен-
тар за насочено образование и воспитување во Брус е про-
пишано дека, според работното искуство, бодовите се оп-
ределуваат на'тој начин што за секоја полна година работ-
но искуство, која се признава во стажот за пензија, се до-
биват по 2 бода, а за работното искуство во Образовниот 
центар - по 4 бода. 

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба од 
Правилникот, Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 14 март 1984 година, врз основа на член 375 
став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 13 став 1 точка 2 
од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со мно-
зинство гласови, донесе 

О д л у к а 

Се укинува одредбата на член 21 од Правилникот за 
станбените односи на работниците на Образовниот цен-
тар за насочено образовние и воспитување во Брус од 3 ју-
ли 1981 година. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ", 
и на начинот на кој е објавен овој самоуправен општ акт. 

3. Причините за ваквата одлука се дадени во Одлука-
та на Уставниот суд на Југославија У-бр. 249/81 од 11 јули 
1983 година, што е објавена во „Службен лист на СФРЈ" 
бр. 62/83 од 9 декември 1983 година. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседателот на Уставниот суд на Југославија 
Воислав Ракиќ и судиите: Божидар Булатовиќ, д-р Стана 
Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Васил Гривчев, Иван Франко, Славко 
Кухар, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, 
Милосав Стијовиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Рамадан Враниќи 
и Душан Штрбац. 

У. бр. 233/83 
14 март 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

Воислав Ракиќ, е. р. 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК - ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОР-

ЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 
Се разрешува од должноста помошник - претседател 

на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените 
инвалиди Радомир Смилјаниќ, поради истекот на времето 
на кое е назначен. 

На именуваниот му престанува работниот однос на 
31 март 1984 година, поради исполнување на условите за 
престанок на работниот однос по сила на законот. 

С. п. п. бр. 235 
22 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК - ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОР-

ЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 
Се разрешува од должноста помошник - претседател 

на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените 
инвалиди Трајко Атанасов, со 31 март 1984 година, пора-
ди истекот на времето на кое е назначен. 

Именуваниот се става на располагање во смисла на 
член 249 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата. 

С. п. п. бр. 240 
22 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и-сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК - ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИН-

ДУСТРИЈА 
Се разрешува од должноста помошник - претседат ел 

на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија Гуро 

Подунавац, поради истекот на времето на кое е назначен. 
Именуваниот се става на располагање во смисла на 

член 249 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата. 

С. п. п. бр. 241 
22 март 1984 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата '(„Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИН-

ДУСТРИЈА 
Се разрешува од должноста советник на претседате-

лот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија Зо-
ран Божиновски, поради истекот на времето на кое е на-
значен. 

Именуваниот се става на располагање во смисла на 
член 249 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата. 

С. п. п. бр. 242 
22 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК - ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИН-

ДУСТРИЈА 
За помошник - претседател на Сојузниот комитет за 

енергетика и индустрија се назначува Петар Тренчевски, 
помошник на генералниот директор на Железарницата 
„Скопје". 

С. п. п. бр. 243 
22 март 1984 година 

Белград л 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК - ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИН-

ДУСТРИЈА 
За помошник - претседател на Сојузниот комитет за 

енергетика и индустрија се назначува м-р Александар 
Илиќ, досегашен помошник на претседателот на тој коми-
тет. 

С.п.п.бр. 244 
22 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И 

ИНДУСТРИЈА 
За советник на претседателот на Сојузниот комитет 

за енергетика и индустрија се назначува Љубиша Новако-
виќ, досегашен советник на претседателот на тој комитет. 

С.п.п.бр. 245 
22 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК - ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

За помошник - претседател на Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски се назначува Владимир Лекиќ, директор 
на Работната организација Аеродром „Београд". 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК - ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕТО 

За помошник - директор на Сојузната управа за кон-
трола на летањето се назначува Саво Ќурувија, постојан 
член на Сојузниот совет за прекршоци. 

С.п.п.бр. 247 
22 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК - НАЧАЛНИК НА 
СЛУЖБАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА 

ОДБРАНБЕНИ ПОДГОТОВКИ 
За помошник - началник на Службата на Сојузниот 

извршен совет за одбранбени подготовки се назначува Мо-
мир Балтиќ, досегашен раководител на група во таа 
служба. 

С.п.п.бр. 248 
22 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 
За советник на сојузниот секретар за правосудство и 

организација на сојузната управа се назначува д-р Стеван 
Мијуичиќ, досегашен самостоен советник-раководител на 
група во Сојузниот секретаријат за правосудство и орга-
низација на сојузната управа. 

С.п.п.бр. 246 
22 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 

С. п. п. бр. 249 
22 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на древната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

За советник на претседателот на Сојузниот комитет 
за земјоделство се назначува м-р Милан Милановиќ, со-
ветник во Општото здружение за земјоделство и прехран-
бена индустрија на Југославија. 

С. п. п. бр. 250 
22 март 1984 година 

Белград 

Сојуза извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

За советник на претседателот на Сојузниот комитет 
за земјоделство се назначува м-р Вукашин Илиќ, досега-
шен самостоен советник во тој комитет. 

С. п. п. бр. 251 
22 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

Врз основа на член 76 став 2 од Законот за прекршо-
ците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 4/77), Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ЧЛЕН НА СОЈУЗ-

НИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 
За постојан член на Сојузниот совет за прекршоци се 

именува Никола Ѓуровиќ, началник на одделени^ во Со-
јузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи. 

С. п. п. бр. 252 
22 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 

Петок, 20 април 1984 

Врз основа на член 373 став 3 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕН НА ВТОРОСТЕПЕНАТА ДИСЦИПЛИН-

СКА КОМИСИЈА 
1. Се разрешува од функцијата претседател на Вто-

ростепената дисциплинска комисија Радомир Смилјаниќ, 
а Душан Љубоевиќ - од функцијата член на таа комисија. 

2. За претседател на Второстепената дисциплинска 
комисија се именува Љубомир Милиќ, претседател на Со-
јузниот совет за прекршоци, а за член на таа комисија -
Мирјана Поповиќ, советник на претседателот на Сојузни-
от извршен совет. 

С. п. п. бр. 253 
22 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

157. Одлука за усогласување на износите на парична-
та помош на странци на кои им е признаен ста-
тусот на бегалец 535 

158. Правилник за измени и дополненија на Правил-
никот за постапката за остварување на правото 
на ослободување од плаќање царина —' 535 

159. Наредба за сметките за уплата на приходите на 
општествено-политичките заедници и нивните 
фондови, на самоуправните интересни заедници 

и на други самоуправни организации и 
заедници, за начинот на уплатување на тие 

приходи и за начинот на известување на корис-
ниците на тие приходи 536 

160. Список на организациите на здружен труд што 
ги исполнуваат условите за испитување на био-
лошките својства на средствата за заштита на 
растенијата што се произведени од нови актив-
ни материи 560 

161. Посебни узанси за прометот на книги 561 
Одлука за оценување на уставноста на член 21 од 

Правилникот за станбените односи на работни-
ците на Образовниот центар за насочено образо-
вание и воспитување во Брус од 3 јули 1981 годи-
на 563 

Назначувања и разрешувања 564 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. -Печати: Новинско-изда-
вачка установа Службен лист на Совијалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. 


