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Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведување 
на Уставниот закон, во врска со чл. 56 од Основ-
ниот закон за општествениот придонес и за дано-
ците, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПРИСИЛНА НАПЛАТА НА ДАНОКОТ И НА 
ДРУГИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Присилна наплата на данокот и на други бу-
џетски приходи (во натамошниот текст: данок) од 
приватните лица и нивните домаќинства, од задру-
жните и општествените организации (во натамо-
шниот текст: даночни должници) ќе се врши по 
одредбите од оваа уредба. 

Ако со посебни прописи е предвидена гаранција 
за плаќање на данокот, наплатата ќе се изврши од 
гарантот дури кота ќе се утврди дека не е можна 
наплата од даночниот должник. 

Член 2 
Присилната наплата на данокот може да се 

врши од целокупниот имот и приходите на даноч-
ниот должник, освен од оние што се изземени од 
извршување по одредбите од оваа уредба. 

Ако е даночен должник домаќинство, присил-
ната наплата на данокот може да се врши од имо-
тот 1и приходите на домаќинството како и од имотот 
и приходите на неговите членови, ако се издржу-
ваат претежно од приходите на домаќинството. 

Член 3 
Кон присилна наплата на данокот може да се 

пристапи кога доспеалиот данок не е платен во 
пропишаниот срок. 

Присилната наплата на данокот ќе се запре 
кога даночниот должник го намирил долевањето 
со каматите и трошоците, или кога долгувањето 
престанало на друг начин. 

Член 4 
Присилната наплата на данокот по одредбите 

од оваа уредба ја врши финансискиот (даночниот) 
орган на народниот одбор на околијата, градот или 
градската општина со одделни права, освен при-
силната наплата од неподвижностите. 

Присилната наплата на данокот од неподви-
ж н о с т ја вршат судовите по начелата односно по 
прописите на граѓанската спорна постапка, а по 
барање од финансискиот орган на народниот одбор 
на околијата, градот или градската општина со 
одделни права. 

Член 5 
Постапката за присилната наплата на данокот 

ја спроведува финансискиот орган на оној наро-
ден одбор при кој се води долгувањето на должни-
кот. Ако треба присилната наплата да се изврши 
од предмет што се наоѓа на подрачје на друг на-

роден одбор, ќе се замоли финансискиот орган на 
тој одбор да ја спроведе присилната наплата. 

Присилна наплата на данокот од доложнико-
вото побарување секогаш ја врши финансискиот 
орган на народниот одбор при кој се води д о л е -
вањето на даночниот должник. 

Член 6 
Народниот одбор на околијата или градот мо-

же вршењето на присилната наплата на данокот 
да го пренесе и. на народните одбори на општините, 
ако народните одбори на општините имаат услови 
за тоа„ 

Член 7 
Доставањето или соопштувањето на решенијата 

и на други акти што треба да му се извршат на 
даночниот должник по одредбите од оваа уредба 
се врши лично на должникот односно на старе-
шината на домаќинството, или на некој од полно-
летните членови од домаќинството. Ако се работи 
за правно лице, доставањето односно соопштува-
њето се врши на лицето што е овластено за прием 
на доставата. 

-Ако не се најде лице кому што треба да се из-
врши доставање или соопштување или ако тоа го 
одбие приемот, доставата ќе се изврши на тој начин 
што ќе се остави актот во станот или работната 
просторија на даночниот должник, и тоа да се 
потврди на доставницата односно во актот. Ако 
доставата или соопштувањето не може да се извр-
ши ни на тој начин, актот ќе се прикачи на вратата 
од станот на даночниот должник односно од не-
говата работна просторија и тоа да се потврди на 
доставницата. 

II. ПОСТАПКАТА ЗА ПРИСИЛНА НАПЛАТА 
1) Опомена 

Член 8 
По истекот на срокот за плаќање на доспеалиот 

данок на даночниот должник му се издава дано-
чна опомена за плаќање на неплатениот данок. 

Даночната опомена содржи налог на даночниот 
должник да го плати долгот во срок од осум дена, 
со обрнување внимание дека, доколку не го стори 
тоа, наплатата на долгот ќе се изврши присилно. 

Член 9 
Даночната опомена може да биде писмена или 

општа. 
Писмената опомена му се врачува на даночниот 

должник со потврда на доставницата, а општата 
се издава преку објава и на начин што е обичаен 
во д обичното место. 

Писмената опомена треба да содржи: презиме, 
име и пребивалиште или боравиште односно назив 
и седиште на даночниот должник, основ (вид) и 
висина на долгот, на доспеалите камати и на тро-
шоците за извршување. 

Член 10 
Кога се спроведува присилна наплата на поба-

рување на даночниот должник, не му се достава 
писмена опомена. 
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Решение за одредување присилна наплата 
Член 11 

Присилната наплата на данокот се спроведува 
ако даночниот должник не го исплата долгувањето 
во срок од осум дена по врачувањето односно обја-
вувањето на опомената. 

Присилната наплата се спроведува врз основа 
на решение од финансискиот орган на народниот 
бдбор на околијата, градот или градската општина 
90 одделни права односно на општината на која 
е (пренесено правото за наплата по чл. 6 од оваа 
уредба. 

Член 12 
Решението за одредување присилна наплата 

содржи: 
а) презиме, име и пребивалиште или бора-

виште односно назив и место на седиштето на да-
ночниот должник, како и други податоци за утвр-
дување неговиот идентитет; 

б) констатација дека на должникот му е вра-
чена писмена опомена со датумот на врачувањето, 
односно констатација дека е издадена општа опо-
мена и кога е издадена; 

в) основ и висина на долгот и износ на кама-
тата и трошоците; 

г) означување на должниковиот имот од кој 
ќе се врши присилна наплата и начин за извршу-
вање на присилната наплата (со попис и со про-
дажба на ствари или со забрана да располага со 
побарување); 

д) упат за правниот лек. 
Член 13 

Против решението за одредување присилна на-
плата, како и против поодделни дејства аго из-
вршната постапка должникот може да подаде 
жалба до народниот одбор на околијата, градот или 
градската општина со одделни права во срок од 
осум дена од приемот на решението односно од 
спроведувањето на дејствието. 

Народниот одбор ќе формира комисија која ќе 
уи решава жалбите против решенијата за одреду-
вање присилна наплата. 

Во жалбата против решението за одредување 
присилна наплата или против поодделни извршни 
дејствија на наплатата должникот не може да ги 
истакнува околностите што можел да ги истакне 
во постапката за облог на данокот. 

3) Извршување на подвижноста 
Член 14 

Решението за одредување присилна наплата 
на подвижност му се врачува на должникот не-
посредно пред да се пристапи кон пописот. 

Член 15 
Пописот и продажбата на подвижност ги врши 

даночниот извршител или друг овластен службеник 
на надлежниот финансиски орган (во натамошниот 
текст: даночен извршител). 

Даночниот извршител мора да има овластение 
за спроведување на пописот односно на продажбата. 

Член 16 
Кога е тоа потребно заради извршувањето на 

присилната наплата, даночниот извршител е овла-
стен да ги отвори заклучените простории, мебелот 
и други затворени предмети за да може да изврши 
попис. 

Член 17 
Ако треба да се изврши попис или заплена на 

ствари кои не се изземени од пописот, а за кои 
се претпоставува дека се наоѓаат схривени лично 
кај даночниот должник или ка ј друго лице, да-
ночниот извршител ќе го повика тоа лице да ги 
покаже тие ствари и да ги предаде заради извр-
шување на пописот. Ако тој не го стори тоа, над 
него ќе се изврши личен претрес. 

Претрес на женски лица може да изврши само 
женско лице, во прв ред службеник на народниот 

одбор, а ако нема такво лице на самото место, пре-
тресот ќе го изврши и секое друго возрасно жен-
ско лице што ќе го повика за тоа даночниот извр-
шител. 

Член 18 
Народната милициЈа е должна по потреба да 

му даде помош на финансискиот орган односно на 
даночниот извршител по његово барање. 

Член 19 
Во постапката за присилна наплата на данокот 

мора најмногу да се води сметка да се превземат 
само оние дејствија што се нужни како и за тоа да 
не се нанесе непотребна материјална штета на 
должникот ш што повеќе да се почитува личноста 
на должникот и на други лица. 

Член 20 
Пописот и продажбата на ствари, како ни други 

дејствија во постапката за присилна наплата, не 
можат да се вршат ноќе, в недела и во дните на 
државни празници. 

а) П о п и с н а п о д в и ж н о с т и 
Член 21 

Пред да му го предаде на даночниот должник 
решението за одредување присилна наплата и пред 
да пристапи кон пописот, даночниот извршител е 
должен да го повика даночниот должник да ги 
плати должните износи на данокот и каматите и 
износот на дотогашните трошоци. Ако даночниот 
должник не го стори тоа, ќе се пристапи кон по-
писот на неговите подвижност 

Член 22 
Пописот на подвижностите се врши во прису-

ство на даночниот должник односно на стареши-
ната или на некој од полнолетните членови на до-
маќинството и еден сведок, а ако се радош за 
правно лице, тогаш во присуство на неговиот прет-
ставник и еден сведок. Ако нема претставник на 
даночниот ,должник, пописот се врши во присуство 
на двајца сведоци што ќе ги повика извршителот. 

Член 23 
Истовремено со пописот се врши и проценка 

на попишаните подвижноста. 
Проценката по правило ја врши извршителот 

што го врши пописот. Тој може во посложени слу-
чаи да повика еден проценител. По барање од дол-
жникот извршителот е должен да повика процени -
тел но при тоа не е врзан за личноста што ќе ја 
предложи должникот. 

Член 24 
Подвижниот имот на должникот се попишува 

по следниот ред: 
1) готови пари; 
2) побарување од банка или штедилница; 
3) хартии од вредност; 
4) накит и други вредности; 
5) побарувања од друго освен од банка и ште-

дилница; 
6) други подвижни ствари, и тоа првенствено 

оние што можат лесно да се продадат. 
Извршувањето од побарувањата од точ. 2 и 5 

од претходниот став се врши по одредбите на чле-
нот 51—57 од оваа уредба. 

Член 25 
Даночниот извршител е должен да состави за-

писник за извршениот попис. 
Во записникот за пописот се внесува: 
а) презиме, име и место на пребивањето одно-

сно седиштето на даночниот должник, како и по-
датоци за другите лица што учествуваат во извр-
шувањето; 

б) место и време на вршењето на пописот; 
в) износ на долгот, на каматата и трошоците 

за кои се врши пописот; 
г) точна ознака и подробен опис на попишаните 

подвижноста; - - г 



Среда, 26 август 1053 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 33 - Страна 319 

д) вредност на попишаните подвижноста утвр-
дена со проценката; 

ѓ) име на лицето што извршило проценка и 
дали должникот ставил забелешки во поглед на 
личноста на проценителот, висината на проценката, 
или некакви други забелешки; 

е) име на лицето кому што се цоз^рени с в а -
рите на чување; 

ж) констатација дека на должникот и чуварот 
на попишаните подвижноста им е обрнато внима-
ние на законските последици ако ги отуѓат или 
оштетат попишаните ствари. 

Член 26 
Ако финансискиот орган или извршителот ба-

рал помош од Народната милиција, или ако извр-
шителот бил присилен да ги отвори сахм просто-
риите, предметите или мебелот или да изврши пре-
трес на лицето, мора тоа да се констатира во за-
писникот за пописот. " 

Ако некое трето лице истакнало некакво свое 
право над попишаните подвижноста, односно ако 
должникот изјавил дека над попишаните подви-
жноста имаат некакво право трети лица, мора и 
тоа да се внесе во записникот за пописот. 

Член 27 
Ако . пописот не е извршен во присуство на да-

ночниот должник односно на неговиот претставник 
во смисла на оваа уредба, даночниот извршител е 
должен да залепи на вратата од станот односно 
работната просторија на должникот обавест за из-
вршениот попис, со назначување каде може дол-
жникот да го види записникот за пописот. Ова 
треба исто така да се внесе во записникот за 
пописот. 

Член 28 
Записникот за извршениот попис го потпишу-

ваат: извршителот што го извршил пописот, дано-
чниот должник односно неговиот претставник, при-
сутните сведоци, а потоа и проценителот и припад-
никот на Народната милиција ако биле присутни. 

Неписмените лица што учествуваат во извр-
шувањето ќе стават место потпис отисок од прст. 
Ним мора записникот да им се прочита и објасни, 
што во записникот и ќе се наведе. 

Ако даночниот должник односно неговиот прет-
ставник одбие да го потпише записникот, изврши-
телот ќе го констатира тоа во записникот. 

Член 29 
Попишаните подвижноста по правило ќе му се 

остават на чување на самиот должник. Ако ф и џ и -
скиот орган смета дека постои опасност да ќе ги 
отуѓи должникот попишаните подвижноста, ќе ги 
предаде на чување на друго лице. Попишаните 
подвижноста можат да и5 се остават на чување на 
општината ако има услови за тоа. 

Ако попишаните подвижноста се предадени на 
чување на друго лице а не на должникот, тоа ќе 
го потврди нивниот прием на записник, а ако му 
се оставени на чување на должникот, тоа исто 
така ќе се назначи во записникот. 

Ако е спроведен дополнителен попис затоа што 
должникот ги отуѓил порано попишаните подви-
жноста, дополнително попишаните подвижноста 
мораат да се предадат на чување на лице што ќе 
биде за тоа определено, или на општината. 

Готовите пари се предаваат за отплата на дол-
гот, а хартиите од вредност и драгоценостите ќе се 
одземат од должникот и ќе и' се предадат на чу-
вање на општината, на банка или штедилница, а 
на должникот за одземањето на овие ствари му 
се издава потврда. 

На чуварот му припаѓа надокнада на трошо-
ците во врска со чувањето на стварите што му се 
предадени (трошоци за пренос до местото на чу-
вањето, прехрана на добиток и други), а освен тоа 
н награда за чуваше, чија што висина ја утврдува 

финансискиот орган на народниот одбор. Награ-
дата за чување не може да изнесува месечно по-
веќе од 2% од проценетата вредност на попишаниот 
добиток ни повеќе од 1% од проценетата вредност 
на попишаните предмети. 

Член 30 
Ако должниковите подвижноста се порано по-

пишани заради административна или судска на-
плата, пописот на тие подвижности (повторен по-
пис) се спроведува со внесување забелешка во 
првиот записник за пописот. Ако е поранешниот 
попис извршен од страна на суд, судот по барање 
од финансискиот орган ќе стави во својот записник 
за пописот забелешка за повторниот попис. 

За повторниот попис ќе се извести должникот, 
Член 31 

Ако трето лице при пописот истакнало некое 
право што по својата природа го исклучува извр-
шувањето на поодделни попишани ствари, или дол-
жникот изјавил дека на поодделни попишани ствари 
има некакво право трета лице, извршителот е дол-
жен да го извести тоа лице за пописот и да го 
упати дека може во срок од пет дена од денот на 
известувањето да подаде тужба (одлачна тужба) 
до судот заради докажување дека на попишаните 
ствари тој има определено право. Ако тоа лице во 
овој срок не поднесе доказ дека подало тужба до 
судот, постапката за присилна наплата на попи-
шаните ствари ќе се продолжи како да немало 
приговор. Ако такво лице било присутно при по-
писот, треба да му се обрне внимание на правото 
на подавање тужба, и тоа да се назначи во за-
писникот. 

Со подавањето на тужба до судот во срокот 
определен по претходниот став се одлага прода-
жбата на попишаните ствари иа кои се однесува 
тужбата до довршувањето на спорот. Во оправдани 
случаи финансискиот орган може да ја одложи 
продажбата на попишаните ствари и кога е тужбата 
подадена по истекот на срокот од пет дена, 

Ако расипливи ствари се продаваат пред да 
истече срокот од осум дева кој треба да тече по 
пописот, а третото лице ќе биде оштетено поради 
тоа, тоа има право на надокнада ва претрпената 
штета. 

Член 32 
Не можат да бидат предмет на попис и прода-

жба: 
а) облека, обувки, долни алишта, постелни 

ствари и садови нужно потребни за даночниот дол-
жник и за -членовите од неговото домаќинство; 

б) кревети односно легла за даночниот должник 
и за членовите од неговото домаќинство; шпорет и 
најнужен мебел; 

в) научни книги и научни средства што му се 
нужни на даночниот должник и на членовите од 
неговото домаќинство; 

г) храна и огрев за четири месеци за должни-
кот и за членовите од неговото домаќинство; 

д) побарување по основот на осигурување кај 
заводот за осигуравање. 

Член 33 
Ако даночниот должник ги отуѓил, уништил 

или оштетил запленетите ствари финансискиот 
орган е должен да поднесе кривична пријава до 
надлежниот јавен обвинител, а за наплата на дол-
гот ќе се изврши веднаш нов попис без одделно 
решение, 

Трошоците околу кривичната, пријава и новиот 
попис ги сноси даночниот должник. 

б) П р о д а ж б а 
Член 34 

Пред да се пристапи кон продажбата на попи-
шаните подвижноста даночниот извршител е дол-
жен да го повика даночниот должник да ти плати 
должните износи на данокот и каматите и изно-
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сот на дотогашните трошоци. Ако даночниот дол-
жник не го стори тоа, ќе се пристапи кон прода-
жба на попишаните ствари. 

Член 35 
Продажбата на попишаните ствари не може да 

се спроведе пред да истече срокот од осум дена 
од денот на пописот. 

По исклучок, лесно расипливите ствари ќе се 
продадат и пред да истече срокот од осум дена од 
денот на пописот. 

Член 36 
Важноста на пописот престанува ако присил-

ната продажба не се изврши во срок од една го-
дина од денот на пописот, односно од денот на 
Соопштувањето на даночниот должник на решението 
по приговорот или по жалбата или на пресудата 
по одлачна тужба. 

Член 37 
Присилната продажба по правило ќе се спро-

веде со јавно наддавање (јавна продажба). 
Со попишаните подвижноста чиј што промет не 

е слободен (злато, девизи, определени хартии од 
вредност итн.) ќе се постапи по прописите што 
важат за прометот на тие предмети. 

Попишаните жита можат да се понудат на от-
купно претпријатие јпо пазарната цена. 

Член 38 
Должникот може, со претходно овластување од 

'финансискиот орган, да ги продаде попишаните 
ствари, со тоа што примените пари да ги предаде 
за отплата на долгот, каматата и трошоците до 
нивниот износ. 

Ако на овој начин долевањето со каматите и 
трошоците можат да се намират во целост, финан-
сискиот орган е должеа да одобри ваква продажба. 
'Ако со ваква! продажба би! се дошло само до дело-
мично намирување на долгот, финансискиот орган, 
водејќи сметка за можноста на продавањето на 
запленетите подвижност преку јавна продажба, 
ќе одлучи; дали ќе позволи таква продажба или не. 

Заради што подобро продавање и заштеда на 
трошоците, финансискиот орган, по пристанок на 
'должникот, може да определи и друг начин на 
продавање освен јавна продажба (продажба преку 
комисион дуќан, вртовска мрежа и сл.). Во овој слу-
чај продажбата не смее да се изврши под вред-
носта утврдена со проценката. 

Член 39 
Јавната продажба се закажува со оглас. 

' Огласот за јавна продажба содржи: 
а) презиме, име и адреса на должникот; ; 
б) износ на долгот, на каматата и трошоците; 
в) време и место на јавната продажба; 
г) список на попишаните ствари што ,ќе се из-

ложат на јавна продажба со нивниот опис и на-
значување на проценетата вредност и со назначу-
вање местото каде што можат да се прегледаат; 

д) забелешка дека купопродавната цена мора 
на јавната продажба да се положи, и дека прода-
жбата нема да се изврши ако не е достасана! поло-
вина од цената утврдена со проценката. 

Член 40 
Финансискиот орган ќе го определи местото и 

времето на јавната продажба, водејќи сметка за 
можностите за што поповолно продавање на по-
пишаните подвижност 

Член 41 
Огласот за јавната продажба мора да му се 

предаде на должникот најмалку на пет дена пред 
денот во кој што треба да се изврши јавната про-
дажба. 

Огласот за јавната продажба се објавува со за-
качување на табла и на друг обичаен начин во 
општината на чие подрачје се врши јавната про-
дажба. Со цел за што поуспешна јавна продажба 
објавувањето може да се изврши и во други места. 

Финансискиот орган надлежен за одредување 
присилна наплата може да одреди огласот за јав-
ната продажба да се објави и во печатот. 

Органот што ја спроведува присилната наплата 
може по потреба да го испрати огласот за јавната 
продажба до претпријатијата и задругите за кои се 
претпоставува дека ќе се јават како купувачи. 

Член 42 
Попишаните ствари ќе се испратат до местото 

на јавната продажба за трошок на должникот. 
Член 43 

Кон јавна продажба ќе се пристапи само ако 
се јав-иле најмалку двајца понудувачи. 

На јавната продажба не може да учествува 
даночниот должник, член од неговото домаќинство, 
односно ако се работи за правно лице — лицето 
што може полноважно да го претставува, ниту 
службениците што учествув.але во постапката на 
пописот и продажбата. 

Член 44 
Попишаните подвижноста се изложуваат на 

јавна продажба поединечно, започнувајќи со це-
ната што е утврдена со проценката, при што купу-
вачите ќе се повикаат да понудат поголема цена. 

Продажба на повеќе разновидни подвижности 
по заедничка цена (групна продажба) може да се 
врши само по пристанок од должникот. 

Ако ниеден понудувач не ја понуди цената што 
е утврдена со проценката, попишаните подвижно-
ста ќе се продадат и по пониска цена, но прода-
жбата не може да се изврши по цената под поло-
вина на вредноста утврдена со проценката. 

Член 45 
Купувачот е доложен веднаш да ја положи ку-

попродавната цена. Ако не го стори тоа, јавната 
продажба ќе се продолжи веднаш како понудата 
на тој купувач да не е ни ставена. 

Купувачот е должен да ги преземе купените 
подвижности на самото место. 

Член 46 
Јавната продажба мора да се прекине штом со 

постигнатата цена за продадените подвижености 
ќе се покрие долгуваните со каматите и трошоците. 

Член 47 
Извршителот ќе води записник за текот на јав-

ната продажба, во кој особено ќе цитира: време 
и место на јавната продажба, имиња на понуду-
вачите и износи на понудите, имиња на купува-
чите и постигната продавна цена. Записникот треба 
да го потпишат извршителот, купувачот и должни-
кот ако присуствувал на продажбата. Должникот 
е овластен да бара неговите забелешки да се внесат 
во записник. 

Член 48 
Од купопродавната цена на продадените под-

вижноста прво ќе се намират трошоците на при-
силната наплата, потоа каматата и најпосле основ-
ниот долг, а преостанатиот износ ќе му се врачи 
на должникот. 

Решението за распоред на парите примени за 
продадените подвижности мора да се приложи кон 
списите за јавната продажба. 

Ако долгувањето со каматите и трошоците не 
може да се намири со постигната купопродавна 
цена за продадените ствари, тогаш постапаката за 
присилна наплата ќе се продолжи по истиот попис 
ако има уште непродадени ствари, или ќе се из-
врши нов попис заради наплата на преостанатиот 
долг. 

Новиот попис ќе се изврши без претходна пи-
смена опомена, а јавната продажба се врши како 
и по првиот попис. 

Член 49 
Ако за некои од попишаните ствари на правата 

јавна продажба не се постигне ни половина од 
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проценетата вредност, ќе се закаже втора јавна про-
дажба на која тие ствари можат да се продадат 
без обзир на висината на постигнатата цена. Вто-
рата јавна продажба може да се изврши дури по 
истекот на пет дена од денот на првата јавна 
продажба. 

Член 50 
Ако јавната продажба била безуспешна поради 

недостиг на купувачи или ниска понуда финан-
сискиот орган може, место да определи втора јавна 
продажба, да донесе решение продажбата да се 
изврши преку одделна комисија од три члена што 
ја одредува финансискиот орган. 

Комисијата мож^ да одреди продажбата да се 
изврши непосредно или преку комисион дуќан во 
истото или во друго место или на друг згоден 
начин. 

Продажбата преку комисија не може да се из-
врши по цената помала од половината на проце-
нетата вредност. 

За продажбата што е извршена комисиски ќе 
се направи одделен записник кој треба да ги со-
држи потребните податоци за извршената про-
дажба за станатите трошоци. Записникот го пот-
пишуваат членовите на комисијата и купувачот, 
односно овластениот претставник на комисион ду-
ќан ако е извршена продажба преку него. 

4) Извршување на должниковото побарување 
Член 51 

Извршувањето на должниковото побарување се 
спроведува врз основа на. решението за одредување 
присилна наплата, со кое на даночниот должник 
му се забранува да располага со тоа побарување, 
а на неговиот должник му се налага исплатата да 
му ја изврши на финансискиот орган. 

Врз основа на такво решение околијата, гра-
дот односно општината се здобива со правото за 
наплата на побарувањето на даночниот должник 
до износот на неговото долгување. 

Ако должникот на даночниот обврзник не ќе 
постапи по решението со кое е одредена присилна 
наплата, наплатата ќе се изврши од него. 

Член 52 
Наплатата што се врши од побарувањето на 

даночниот обврзник може да се изврши само до 
висината на долгуваната сума на данокот, кама-
тите и трошоците. 

Член 53 
Решението со кое на даночниот обврзник му 

се забранува располагањето со побарувањето се 
испраќа и до неговиот должник, со наредба испла-
тата да не му ја врши на поверителот, туку на 
финансискиот орган. 

Должникот на даночниот обврзник може во 
срок од осум дена од денот на приемот на реше-
нието да му подаде на финанскиот орган приговор 
за непостоење на долгот, дека долгот е условен, 
дека долгот не доспеал за наплата, како и други 
приговори што смета дека се оправдани. 

Член 54 
Ако даночниот должник е во служба на лице 

што ужива екстериторијалност, забраната на делот 
на неговите принадлежности ќе се издејствува пре-
ку Државниот секретаријат за надворешни работи. 

Член 55 
Ако должникот на даночниот обврзник не ста-

вил нинаков приговор, финансискиот орган има 
право од него непосредно да изврши наплата на 
побарувањето по одредбите од оваа уредба. 

Ако должникот на даночниот обврзник подал 
приговор кој би го спречувал извршувањето на ре-
шението, финансискиот орган е должен по спор-
ното прашање да поднесе тужба до суд односно 
арбитража. 

Член 56 
На даночниот должник ќе му се забранува да 

располага со своите побарувања по овој ред: 

1) со побарувањата по текуштата сметка; 
2) со влоговите на штедење и со други побару-

вања од банка или штедилница; 
3) со побарувањата од други лица. 

- Член 57 
Од присилната наплата од побарувањата на 

должникот се изземаат: 
а) две третини од заработката односно платата 

на работниците, службениците, членовите на прет-
ставнички органи, офицерите, под офицерите, вое-
ните службеници, припадниците на Народната ми-
лиција, како и две третини од пензиите и инва-
лидските принадлежности, со тоа што на должни-
кот да мора да му останат најмалку 5.000 динари 
месечно; 

б) онерозните примања на должникот (днев-
ници, патни трошоци итн.); 

в) додатоците на деца, социјалните помошти и 
другите примања по основот на социјалното оси-
гурувања што се изземени од извршувањето по 
прописите за социјалното осигуравање; 

г) стипендиите; 
д) надокнадите за работа на осудениците во 

казнено-поправителните установи; 
ѓ) платите на војници; 
е) штедните влогови при банка или штедил-

ница до 5.000 динари; 
ж) паричните пратки предадени на пошта до-

дека ќе му се врачат на даночниот должник; 
з) побарувањето на име законско издржување; 
ѕ) две третини од заработките на членовите на 

селанските работни задруги за работата во задру-
гата, со тоа што на должникот да мора да му 
останат најмалку 5.000 динари месечно, 

5) Извршување на неподвижноети 
Член 58 

Присилна наплата со извршување на неподви-
жности може да се врши само ако присилната на-
плата од подвижноста и од побарувања била не-
возможна или останала безуспешна, или ако не 
дала достаточен износ за намирување на долгот. 

Член 59 
Присилната наплата од неподвижностите ја 

спроведува околискиот суд по барање од финан-
сискиот орган на народниот одбор на околијата, 
градот или градската општина со одделни права. 

Народниот одбор на општината на кој што е 
пренесена присилната наплата не е овластен да 
му предлага на судот присилна наплата од непод-
вижности. 

Финансискиот орган може да му ги предлага 
на судот сите видови на извршувањето на напла-
та од неподвижности (заснивање на извршно за-
ложно право, присилна управа и присилна про-
дажба), и тоа поединечно по одвоените делови на 
неподвижност или на сите неподвижност на 
должникот. 

Член 60 
Од извршувањето на присилна наплата над 

неподвижности се иззема имотот на малолетници 
(пупилен имот) во обемот што е потребен со при-
ходите од тој имот да се издружуваат малолет-
ниците. 

IV. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НЕДОСПЕАЛИТЕ 
ПОБАРУВАЊА 

Член 61 
Ако финанскиот орган надлежен за присилна 

наплата најде дека постои опасност дека должни-
кот ќе јз спречи наплатата на уште недоспеалото 
долгување, може со решение да одреди спроведу-
вање на мерки -за негово обезбедување. Ова ре-
шение мора да биде образложено и се донесува 
без претходно известување на должникот. 
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Против решението за одредување мерки за 
обезбедување на недоспеалото побарување може да 
се подаде жалба до непосредно повисокиот орган 
во срок од осум дена. Жалбата не го запира ре-
шението од извршување. 

Член 62 
Како мерки за обезбедување можат да се од-

редат: 
а) попис на подвижности; 
б) забрана на даночниот должник да располага 

со своето побарување односно налог на неговиот 
Должник своето долгувани во срокот на деспеало-
ста да го положи во депозит при банка или ште-
дилница; 

в) предбележба на присилното заложно право 
ј^а кеподвижностите или на нив вкнижени права, 
што може финансискиот орган да ја бара од судот 
само во случај кога пописот на подвижноста или 
забраната на побарувањата на должникот биле 
невозможни или останале безуспешни или не ја 
Обезбедиле отплатата на) целиот долг. 

Член 63 
Ако должникот за обезбедување на недоспе-

алото долгувани положи потребен износ во депозит 
ѓгри банка или штедилница, натамошната постапка 
ќе се запре. 

Член 64 
Во постапката за обезбедување на недоспеалитв 

побарувања аналогно ќе се применуваат одредбите 
Од оваа уредба за присилната наплата. 
I Член 65 

Мерки за обезбедување на недоспеалите поба-
рувања можат да се преземаат и за обезбедување 
на данокот што не е обложен конечно ако се 
сомнева дека по обложувањето не би можел да 
биде наплатен. 

V. ТРОШОЦИ НА ИЗВРШУВАЊЕТО 
Член 66 

Должникот е обврзан да ш сноси сите трошоци 
на присилната наплата. 

Ако извршените дејствија на присилната на-
плата се стават вон сила поради приговор или 
жалба од должникот, трошоците на присилната 
наплата ги сноси органот по чие што барање на-
платата требала да се изврши. 

Трошоците на постапката заради обезбедување 
на недоспеалите побарувања не можат да се напла-
туваат од даночниот обврзник ако тие побарувања 
бидат намирени во срокот на доспеалоста. Ако дол-
гот не ќе биде исплатен во срокот на доелеалоста, 
финансискиот орган во срок од 30 дена откога во 
целост ќе доспее долгот ќе одреди присилна наплата. 
Ако финансискиот орган во овој срок не ќе донесе 
решение за одредување на присилната наплата, 
спроведените мерки за обезбедување ја губат ва-
жноста. 

Член 67 
Трошоците на писмената опомена изнесат 1% 

од долеваната сума, со тоа да не можат да бидат 
помали од 150 динари ни поголеми од 10% од 
долгот. 

За ист долг трошоците на опомената можат да 
се сметаат само еднаш во текот на еден срок за пла-
ќање она данокот. 

Член 68 
За извршениот попис се плаќа на име тро-

шоци 1% од износот на главниот долг и каматите 
што се предмет на наплата. 

На име на трошоци на јавната тродажба се 
плаќа 1% од износот на главниот долг и каматите 
што се предмет на наплата. 

Покрај трошоците по претходните ставови дол-
жникот е должен да надокнади уште и по 300 ди-
нари за секое излегување на даночниот извршител 
што е сторено во врска со пописот и продажбата. 

Член 69 
Сите други трошоци како што се трошоците за 

чување на стварите, превозот јна стварите и слични 
ќе му се (стават на товар на должникот во фактич-
киот износ. 

На проценителите ќе им се исплатува на товар 
на должникот до 100 динари по час, но најмногу, 
600 динари на ден — ако тие го бараат тоа. 

Решение за висината на проценителската на-
града донесува финансискиот орган. 

VI. КАМАТА 
Член 70 

На долевањата на данокот и на други буџет-
ски приходи се плаќа џ9% камата годишно, сме-
тајќи од денот на доспеалоста на долгот до денот 
на наплатата. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 71 . 

Се овластува сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство да !издава поблиски 
упатства за примена на оваа уредба. 

Член 72 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 септември 1953 година. 

Сојузен извршен совет 
Р.п. бр. 213 

26 август 1963 година 
Белград 

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

284. 
Врз основа на точ. V од Решението за плаќа-

ње на придонесот и за употреба на средствата од 
фондовите на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 63/52), а во врска со точ. 6 од 
Одлуката за времено определување делокругот на 
одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет. 
и за организација на неговата администрација! 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/5(3) Одборот зај 
стопанство на Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОКРИВАЊЕ ВИШОЦИТЕ НА1 

РАСХОДИТЕ НАД ПРИХОДИТЕ НА ФОНДОВИТЕ 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1953 ГОДИНА 

1. Вишоците на расходите над приходите на 
фондовите за социјално осигурување што ќе се 
покажат по завршните сметки на тие фондови за, 
1953 година ќе се покријат, и тоа: 

а) вишкот на (расходите над приходите на фон-
дот на заводот за социјално осигурување на околи-
јата (градот) — од остварениот вишок на приходите 
над расходите по буџетот на околијата (градот) или 
од други расположиви средства на околијата' 
(градот). 

Околијата (градот) го покрива само оној вишок 
на расходите над приходите на фондот на заводот 
за социјално осигурување на околијата (градот) што 
не би можел да се покрие од средствата на репу-
бличкиот фонд за израмнување оптоварувањето во 
болесничката гранка на осигурувањето предвидено 
со Одлуката за оснивање републички фондови за 
израмнување оптоварувањето во болесничката гран-
ка на социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/53). 

Ако околијата (градот) од споменатите извора 
нема воопшто или нема достаточно средства за по-
кривање вишокот на расходите над приходите на 
фондот на заводот за социјално осигурување на 
околијата (градот), овој вишок, односно преостана-
тиот дел од вишокот ќе го покрие народната репу-
блика; 

б) вишокот на расходите над приходите на фон-
дот на заводот за социјално осигурувале на народа 
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ната република — од остварениот вишок на прихо-
дите над расходите !по буџетот на народната репу-
блика или од други располо-живи средства на на-
родната република. 

Од истите извори на средствата народната ре-
публика ќе ги покрие и вишоците на расходите 
над приходите на фондовите на заводот за соци-
јално осигурување на околијата (градот) што око-
лијата (градот) не !може да ги покрие. 

Ако народната република од споменатите извори 
нема достаточно средства за покривање вишокот на 
расходите над приходите на фондовите на заводите 
за социјално осигурување средствата што не и' до-
стигаат ,за таа цел ќе ги обезбеди во свој.от буџет 
за 1954 година. 

2. Додека народните одбори на околиите (градо-
вите) односно народните републики не ги покријат 
вишоците на расходите над приходите на фондовите 
за социјално осигурување на начинот наведен во 
претходната точка Народната банка на ФНРЈ ќе им 
дава на заводите за социјално осигурување, покрај 
кредитите предвидени со Одлуката за давање кре-
дити на заводите за социјално осигурување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 25/53), уште и термински 
кредити до износот на вишокот на расходите над 
приходите на фондовите за социјално осигурување. 

Висината на кредитот од претходниот став ќе ја 
утврдува Народната банка на ФНРЈ врз основа на 
претсметката на приходите и расходите донесени 
од собранието на заводот за социјално осигурување 
и податоците за извршување на претсметката на 
заводот за минатиот временски период. 

Во поглед на гаранцијата и висината на камат-
ната стопа за овие кредити ќе се применуваат од-
редбите од теч. 3 и 4 од Одлуката за давање кре-
дити на заводите за социјално осигурување. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 11023 
26 август 1Ѕ53 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Мелети је Шимшиќ, с. р. 

285. 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и 

увозот на стоките и за девизното работење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 35/52), а во врска со точ. 
6 од Одлуката за времено определување делокру-
гот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен 
совет и за организација на неговата администра-
ција („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот 
за стопанство на Сојузниот извршен совет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА НАРЕД-
БАТА ЗА ВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА УВОЗОТ НА 

НЕКОИ ПРОИЗВОДИ 
. 1. Наредбата за времена забрана на увозот на 

некои производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
49/52 со измените и дополненијата во бројот 58/52 
и 27/53), чија што важност беше продолжена до 1 
септември 1953 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 13/53), останува во сила до 15 октомври 1953 го-
дина. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 10939 
26 август 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 
Миленхије Поповиќ, с. р. 

286. 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот-и 

увозот на стоките и за девизното работење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 35/52), а во врска со тон. 
6 од Одлуката за времено определување делокру-
гот на одборите и, комисиите на Сојузниот извршен 
совет и за организација на неговата администра-
ција („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот 
за стопанстро на Сојузниот извршен совет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА НАРЕД-
БАТА ЗА ВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА СТОПАНСКИ-
ТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ДА КОРИСТАТ СРЕДСТВА 
ОД ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ФОНДОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ 

НА СТРАНСТВОТО СТОКИ И УСЛУГИ 
1. Наредбата за времена забрана на стопанските 

претпријатија да користат средства од определените % 
фондови за плаќање на странството стоки и услуги 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/52) и Упатството 
за примена на таа наредба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 2/53), чија што важност беше продол-
жена до 1 септември 1953 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/53), остануваат во сила до 15 ок-
томври 1953 година. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 10938 
26 август 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 
Милектије Поповиќ, с. р. 

287. 
Врз основа на чл. 24 од Законот за регулирале 

платниот промет со странство (Девизен закон) и точ. 
6 од Одлуката за времено определување делокру-
гот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен 
совет и за организација на неговата администрација 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот за 
стопанство на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРАВДАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ ПРИ ВНЕСУВА-
ЊЕ ПРОТИВВРЕДНОСТА НА ИЗВЕЗЕНИТЕ СТО-
КИ ' И НУИ УВОЗОТ НА ОДНАПРЕД ПЛАТЕНИ 

СТОКИ 
1. Извозниците се должни разликите при вне-

сувањето противвредноста на извезените стоки, што 
станале во врска со односните заклучоци (бонифи-
кации, провизии и отпиен), а увозниците разликите 
што ќе се јават помеѓу износот на однапред пла-
тените стоки и вредноста на увезените стоки да и' 
ги правдаат на онаа филијала на Народната банка 
на ФНРЈ при која имаат своја редовна динарска 
текушта сметка. 

Разликите споменати во претходниот став мо-
раат да бидат документирани. Како документација 
ќе служи, во недостиг на други докази, и ориги-
налната кореспонденција на извозникот односно 
увозникот со странска фирма или со стопанска 
организација која за него го извршила транспортот 
односно квалитативниот или квантитативниот прием 
на стоките. 

2. Се овластува Народната банка на ФНРЈ да 
решава за правдањето на разликите споменати во 
точ. 1 од ова решение. 

Бонификациите и отпиеше по основот на изве-
зените стоки ги товарат сопствените девизни сред-
ства на извозникот што ги дал. 

Во исклучителни случаи, кога е во прашање 
виша сила, Народната банка на ФНРЈ може да 
одобри сразмерен дел од бонификацијата односно 



Страна 324 - БроЈ 33 ' СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 26 август 1953 

отписот по основот на извезените стоки, за чие 
правдање донела решение, да се намири од фондот 
за покритие на општодржавните девизни потреби. 

3. Во случаи кога не постојат услови за донесу-
вање решенија за правдање ;на разликите, Народ-
ната банка на ФНРЈ ќе ги испраќа односните бара-
ња до републичките девизни инспекции на по-
стапка. 

4. Извозниците се должни во сите случаи кога 
по основот на извезените стоки дале бонификација 
или отпис, (да и' го вратат на Народната банка на 
ФНРЈ сразмерниот дел од динарските средства при-
мени на име извозни коефициенти и др. 

5. Народната банка на ФНРЈ ќе издаде технички 
упатства за спроведување на ова решение. 

6. Со влегувањето во сила на ова решение пре-
станува да важи Решението за правдање на разли-
ките при внесување противвредноста на извезените 
стоки и при увозот на однапред платени стоки 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/52). 

7. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 10556 
14 август 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

У К ^ З И 

288. 
Врз основа на чл. 13 точ. д) од законот за 

здруженијата, соборите и другите јавни собранија 
а по исполнување на условите од чл. 4, 15 и 16 од 
истиот закон, сојузниот Државен секретар за вна-
трешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА СОЈУЗОТ НА МАШИНСКИТЕ И ЕЛЕКТРО-

ТЕХНИЧКИ ИНЖЕНЕРИ И ТЕХНИЧАРИ 
Се одобрува според поднесениот статут оснива-

њето и работата на Сојузот на машинските и елек-
тротехнички инженери и техничари на ФНРЈ, со 
седиште во Белград, а со дејност на територијата 
на Федеративна Народна Република Југославија. 

Бр. 11649 
25 јуни 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

Сојузниот извршен совет, по извршеното сра-
внување со изворниот текст, установи дека во тек-
стот на Уредбата за управување со здравствените 
установи, објавена во „Службениот лист на ФНРЈ" 
бр. 30/53, се потерале долу наведените грешки, и 
дава.следна 

И е п Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
Во чл. 9 ст. 1, на крај на точ. 16 место точка и 

запирка треба да се стави запирка и да се додаде: 
„и донесува решенија за другите службенички и 
работни односи". 

Во чл. 9 ст. 2, последниот ред, место зборот 
,.група" треба да стои „врста". 

Од Сојузниот извршен совет, 17 август 1953 
година. 

Врз основа на чл. 71 точ. 4 к)Д Уставниот закон, 
а по предлог од Државниот секретар за надворе-
шни работи донесувам 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН ПРА-
ТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕ-
ДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО ПАКИСТАН 

Обрад Цицмил се отповикува од должноста вон-
реден пратеник и ополномошен министер на Фе-
деративна Народна Република Југославија во Па-
кистан. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 22 
22 август 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе4 

во бројот 13 од 15 јули 1953 година објавува: 
Решение за одобрување оснивањето и работата 

на Шумарското друштво на НР Црна Гора. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

283. Уредба за присилна наплата на данокот 
и на други буџетски приходи 317 

284. Одлука за начинот на покривање вишо-
ците на расходите над приходите на 
фондовите за социјално осигурување за 
1953 година 322 

285. Наредба за продолжување важноста на 
Наредбата за времена забрана на увозот 
на некои производи 323 

286. Наредба за продолжување важноста на 
Наредбата за времена забрана на сто-
панските претпријатија да користат сред-
ства од определените фондови за пла-
ќање на странството стоки и услуги — 323 

У87. Решение за правдање (на разликите при 
внесување противвредноста на извезените 
стоки и при увозот на однапред платени 
стоки 323 

288. Решение за одобрување оснивањето и 
работата на Сојузот на машинските и 
електротехнички инженери и техничари 324 

Исправка на Уредбата за управување со 
здравствените установи 324 
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