
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Среда, 16 март 1977 
С к о п ј е 

Број 10 Год. ХХХШ 

Претплатата за 1977 година изне-
сува 380 динари. Овој број чини 
5 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

88. 
Врз основа на член 41 алинеја 8 од Деловникот 

на Претседателството на СРМ, Претседателството 
на СРМ на седницата одржана на 17 јануари 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СОВЕТНИК ВО ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛСТВОТО НА СРМ ПО ОПШТЕСТВЕНО -

ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА 

1. За советник во Претседателството на СРМ по 
општествено-економски прашања се именува Орести 
Димовски. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 0.6—'23 
19 јануари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

89. 
Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот 

совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за самостоен советник во Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија инж. Коле Јорданов, досега-
шен советник во Извршниот совет. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ,ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12—262/1 Претседател 
19 јануари 1977 година на Извршниот, совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

90. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 
ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од должност советник во Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија Коце Белчев, поради зами-
нување на друга должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12—264/1 
19 јануари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

91. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
број 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕ-

ПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД 

1. Се именува за главен инспектор на Републич-
киот инспекторат за труд Димко Миленков, досега-
шен инспектор во Инспекторатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-434/1 
10 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

92. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
број 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

1. Се именува за советник на директорот на 
Републичкиот завод за општествено планирање Ца-
не Маликовски, досегашен директор на „Имексо-
Импекс" во „Југотутун'' — Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-435/1 
10 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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93. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
број 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ГЛАВЕН 
ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТО-

РАТ ЗА ТРУД 

1. Се разрешува од должност главен инспектор 
на Републичкиот инспекторат за труд Никола Ј а -
невски, поради ,истекот на мандатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-436/1 
10 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

94. 
Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за 

заштита на населението од заразни болести („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 18/76), а во врска со член 
59 од Правилникот за условите и начинот на врше-
ње задолжителна имунизација, серопрофилакса и 
хемиопрофилакса против заразни болести („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 19/75), Републичкиот секре-
таријат за здравство и социјална политика донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУ-
НИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЗАРАЗ-

НИТЕ БОЛЕСТИ ВО 1977 ГОДИНА 

Во 1977 година имунизацијата е задолжителна: 
1. Против големите сипаници (Variola Vera), 

туберкулозата (Tuberculosis), дифтеријата (Diphthe-
ria), тетанусот, (Tetanus), големата кашлица (Per-
tussis), детската парализа (Poliomyelitis ant. acuta) 
и малите сипаници (Morbilli) — за сите лица од 
определена возраст според оваа програма; 

2. Против беснило (Lyssa) — за сите лица пов-
редени од бесно животно или од животно за кое се 
сомнева дека е бесно; 

3. Против колерата, големите сипаници и жол-
тата треска — за сите лица кои патуваат од земјата 
во која постои некоја од тие болести во земја ко-
ја бара имунизација против тие болести; 

4. Против цревниот тифус и други заразни бо-
лести — за сите лица за кои постојат епидемиолош-
ки индикации. 

Задолжителната имунизација против заразните 
болести од точка 1 се извршува исклучиво на пер-
манентен начин — континуирано имунизирање во 
текот на целата година, а против детска парализа 
од 1 јануари до 15 јуни и од 1 октомври до 31 де-
кември 1977 година со тритипна вакцина, согласно 
член 7 од Правилникот за условите и начинот на 
вршење задолжителна имунизација, серопрофилак-
са и хемиопрофилакса против заразни болести. 

I 
Имунизација против големи сипаници: 
A. Вакцинирањето се врши: 
1. на сите деца од навршена 12 месечна воз-

раст до навршени четири години, ако претходно не 
биле вакцинирани. 

B. Ревакцинирањето се врши:-
1. на сите деца во седмата и 14-тата година на 

возраст ако претходно биле уредно вакцинирани и 
ако од вакцинирањето поминале 3 години. 

Успехот на вакцинирањето и ревакцинирањето 
лекарот задолжително го утврдува од 8-30 ден од 
денот на имунизацијата. 

Ако вакцинирањето односно ревакцинирањето 
неуспеало, тоа мора да се повтори уште еднаш. До-
колку повторната имунизација не успее, лицето по-
веќе не се подложува на имунизација а во кар-
тончето за имунизација се забележува дека лицето 
е двапати безуспешно вакцинирано, односно ревак-
цинирано. 

И 
Имунизација против туберкулоза се врши: 
1. без тестирање на сите деца до навршени два 

месеца на животот; 
2. на сите лица од навршени 2 месеци до навр-

шени 19 години со претходно тестирање кои при-
марно не се вакцинирани, ако се на туберкулин не-
гативни ; 

3. ревакцинирањето се врши според календарот 
за имунизација, односно во 2, 7, 13 и 19-та година 
на возраст. 

Контрола на успехот на вакцинирањето против 
туберкулоза се врши со туберкулинско тестирање 
по истекот на 3 Месеци од денот на извршеното вак-
цинирање. Лицето ка ј кое со тестирањето ќе се ут-
врди дека вакцинирањето не успеало мора повторно 
да се подложи на имунизација. 

III 
Имунизација против дифтерија, тетанус и голе-

ма кашлица: 
A. Вакцинирањето се врши: 
1. на сите деца од 1. X. 1976 до 30. IX. 1977 го-

дина на возраст определена со календарот за иму-
низацијата; 

2. на сите деца до навршена петгодишна воз-
раст, кои до тогаш не се уредно вакцинирани и ре-
вакцинирани, а не прележале голема кашлица. 

B. Ревакцинирањето се врши: 
1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1976 

година против дифтерија, тетанус, голема кашлица 
— на возраст определена со календарот за имуни-
зација; 

2. на сите деца комплетно вакцинирани до пет-
годишна возраст, ако од имунизацијата поминало 
најмалку една година, а не повеќе од три години; 

3. на сите деца во четвртата година на возраст, 
ако претходно биле вакцинирани и ревакцинирани 
според календарот на имунизација. 

IV 
Имунизација против дифтерија и тетанус: 
A. Вакцинирањето се врши: 
1. на сите деца до петгодишна возраст кои уред-

но не се вакцинирани или ревакцинирани, а ја пре-
,лежале големата кашлица; 

2. на сите деца родени од 1965 година наваму 
кои не биле уредно вакцинирани и ревакцинирани 
против дифтерија и тетанус. 

B. Ревакцинирање се врши: 
1. на сите деца во седмата и дванаестата годи-

на на возраст, кои порано уредно се вакцинирани и 
ревакцинирани против дифтерија и тетанус според 
календарот за имунизација; 

2. на сите деца до дванаесет годишна возраст 
вакцинирани за прв пат во 1976 година против 
дифтерија и тетанус, ако од вакцинирањето поми-
нало една година. 

V 
Имунизација против тетанус: 
A. Вакцинирањето се врши: 
1. на сите лица од навршени дванаесет години 

до навршени деветнаесет години на возраст, кои 
против тетанус порано не биле имунизирани. 

Б. Ревакцинирање се врши: 
1. на сите лица во деветнаесеттата година на воз-

раст, кои претходно уредно биле имунизирани и 
реимунизирани против тетанус со вакцина Ди-Те-
Пер односно ДИ-Те или Те; 
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Б. Ревакцинирањето се врши: 
1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1976 

година, ако од вакцинирањето поминало една го-
дина; 

2. на сите деца во четвртата, седмата и два-
наесетата година кои претходно биле комплетно 
вакцинирани и ревакцинирани според календарот 
за имунизација. 

VII 
Имунизација против мали сипаници: 
Вакцинирањето се врши: 
1. на сите деца од навршени 12 месеци со на-

вршена 10 годишна возраст кои не прележале ма-
ли сипаници. 

Имунизацијата против определените заразни бо-
лести во оваа програма се врши по следниот 

КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА 

Возраст на лица што 
подлежат на имунизација 

Болест против која се 
врши имунизација 

Имунизирање: 
— вакцинирање 
— ревакцинирање 

до 2 месеци Туберкулоза без тестир. вакцинирање 
4,5 и 6 месеци Д ифтериј а-тетану с-

пертусис (3 дози) 
4,5 1/2 и 7 мес. Детска парализа 3 дози -

тритипна вакцина вакцинирање 
13 месеци Мали сипаници вакцинирање 
14 месеци Големи сипаници вакцинирање 
18 месеци Дифтерија, тетанус-пер-

тусус (1 доза) - I ревакцинирање 
20 месеци Детска парализа (1 доза) 

тритипна вакцина I ревакцинирање 
12-3 месеци Туберкулоза (со тестира-

ње) I ревакцинирање 
4 години Детска парализа (1 доза) 

тритипна вакцина II ревакцинирање 
Дифтери ј а-тетану с-
пертусис (доза) II ревакцинирање 

7 години големи сипаници I ревакцинирање 
Туберкулоза II ревакцинирање 
Детска парализа (1 доза) 
тритипна вакцина III ревакцинирање 
Дифтерија-тетанус (доза) III ревакцинирање 

12 години Детска парализа (1 доза) 
тритипна вакцина 

12 години Дифтерија тетанус (1 до-
за) ' IV ревакцинирање 

13 години Туберкулоза III ревакцинирање 
14 години Големи сипаници II ревакцинирање 
19 години , Туберкулоза IV ревакцинирање 
19 години Тетанус V ревакцинирање 

VIII 
На кампањски начин се врши задолжителна 

имунизација (вакцинирање и ревакцинирање) про-
тив заразни болести и на следните лица: 

а) На задолжителна имунизација против тубер-
кулоза подлежат лица вработени во организациите 
на здружениот труд на дијагностика и лекување на 
туберкулозата што не реагираат на туберкулин или 
кај кои реакцијата на туберкулин е помала од 6 
м.м. без оглед на возраста. 

' б) На задолжителна имунизација против цревен 
тифус подлежат: 

1. лицата вработени на чистење канализација, 
септички јами, на отстранување ѓубре и други от-
падни материи од населби; 

2. екипажот на домашните бродови во помор-
скиот и речниот јавен сообраќај; 

3. ученици на младински работни акции и лица 
вработени на други големи работилишта на кои им 
е обезбедено домување во привремени објекти; 

4. лица што живеат во заедничко домаќинство 
со бацилоносител на цревен тифус; 

2. на сите лица од дванаесет години до девет-
наесет години возраст кои во 1976 година биле за 
прв пат имунизирани против тетанус, ако од имуни-
зирањето поминало една година. 

VI 

Имунизација против детска парализа: 
А. Вакцинирањето се врши: 
1. на сите деца родени од 1. X. 1976 година до 

30. IX. 1977 година според календарот за имуниза-
ција; 

2. на сите деца родени од 1. I. 1965 до 30. IX. 
1976 година кои порано не биле вакцинирани. 

5. лица постари од три години што живеат во 
места и краишта зафатени од поплави, пожар, зем-
јотрес и други елементарни непогоди и масовни 
несреќи што позначително можат да влијаат врз 
нормалниот живот на населението на одделни места, 
односно краишта. 

Ревакцинирање на лицата (една доза) што под-
лежат на задолжителна имунизација се врши по 
истекот на три години од денот на вакцинирањето 
и се додека се вработени на определените работни 
места, односно додека постои некоја од причините 
изнесени за задолжителна имунизација против цре-
вен тифус. 

Лица по.стари од 60 години не подлежат на за-
должителна имунизација против цревен тифус. 

в) На задолжителна имунизација против големи 
сипаници подлежат: 

1. лица што во Југославија доаѓаат од подрачја 
заразени со големи сипаници и ако немаат пропи-
шано уверение за вакцинирање во согласност со 
одредбите од Меѓународниот санитарен правилник; 
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2. лица што патуваат во земја во која постојат 
големи сипаници или во земја што бара имуниза-
ција против таа болест. 

Имунизација на лицата под точка 1 се врши 
при нивно доаѓање во Југославија, а имунизација 
на лицата под точка 2 се врши најдоцна 8 дена 
пред почетокот на патувањето. 

Првото вакцинирање (примовакцинација) на ли-
пата под точка 1 и 2 се врши со задолжителна, ис-
товремена примена на вакцина — гама глобу-
лин, ако се постари од 4 години. 

Ревакцинирање на овие лица се врши ако по-
минало повеќе од три години од денот на вакци-
нирање односно ревакцинирање. 

Успехот на имунизирањето се утврдува осмиот 
ден од денот на имунизирањето. 

Ако вакцинирањето односно ревакцинирањето 
неуспеало. тоа мора да се повтори уште еднаш. До-
колку и повторната имунизација не успее, лицето 
повеќе не се подложува на имунизирање а во пот-
врдата за извршена имунизација се забележува де-
ка лицето двапати безуспешно е вакцинирано, однос-
но ревакцинирано. 

ѓ) На задолжителна имунизација против бесни-
ло подлежат лица ранети од бесно животно или од 
животно за кое се сомнева дека е бесно и тоа: 

1. лице укасано или изгребано од лисица, волк 
или некое друго диво животно; 

2. лице укасано од куче што му е непознато на 
лице или кое не е можно да се држи под ветери-
нарна контрола; 

3. лице укасано од куче што во рок од десет 
дена на ранувањето ќе покаже. знаци на беснило, 
ќе пцовиса, ќе биде убиено или ќе заскита; 

4. лице укасано во пределот на главата и вра-
тот, прстите на рацете или во пределот на поголе-
мите нервни сплетови без оглед на состојбата и суд-
бината на кучето; 

5. лице укасано од мачка или од друго бесно 
домашно животно или од домашно животно за кое 
се сомнева дека е бесно; 

6. лице повредено при работа со предмет што 
б.ил во допир со бесно животно или со животно за 
кое се сомнева дека е бесно, односно при обдукција 
на такво пцовисано животно. 

Имунизација против беснило се врши согласно 
член ,40, 41, 42, 51, 52 и 54 од Правилникот за 
условите и начинот на вршењето задолжителна иму-
низација, серопрофилакса и хемиопрофилакса про-
тив заразни болести. 

IX 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден 

од нејзиното објавување во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 06-01-333 
2 февруари 1977 година 

Скопје 
Републички секретар 

за здравство и социјална 
политика, 

Јездимир Богдански, с. р. 

95. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Одлуката за воведу-
вање местен самопридонес за изградба на канали-
зација во Кратово бр. 06—1945, донесена од сове-
тот на месната заедница на 8 јули 1975 година, по 
одржаната јавна расправа на 20 октомври 1976 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УТВРДУВА дека Одлуката за воведува-

ње местен самопридонес за изградба на канали-
зација во Кратово бр. 06—1945, донесена од сове-
тот на месната заедница на 8 јуни 1975 година во 
времето на нејзиното важење не била во соглас-
ност, со ставовите 3 и 4 на член 196 од Уставот на 

СР Македонија и со членот 7 од Законот за оп-
штите начела за референдумот во општината, мес-
ната заедница, самоуправните интересни заедници 
и организациите на здружениот труд („Службен 
весник на СРМ" бр. 29/73). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во месната заедница на Кратово, 
на начин предвиден во статутот на месната заед-
ница за објавување на општите акти. 

3. По повод на поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија со решение У. бр. 88/75 од 24 
јуни .1976 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на одлуката означена во 
точката 1 на оваа одлука затоа што основано се 
постави прашањето за нејзината согласност со ста-
вовите 3 и 4 на член 196 од Уставот на СР Ма-
кедонија и со членот 7 од Законот за општите на-
чела за референдумот во општината, месната заед-
ница, самоуправните интересни заедници и орга-
низациите на здружениот труд. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека ос-
порената Одлука е донесена на 8 јули 1975 година 
од советот на месната заедница во Кратово по 
спроведениот референдум на 29 јуни 1975 година 
на кој работните луѓе и граѓаните во градот се 
изјаснувале за воведување на самопридонесот. Са-
мопридонесот е воведен за една година, а обврз-
ници се граѓаните чие постојано место на живеење, 
е Кратово. Понатаму, Судот утврди дека во изби-
рачките списоци биле запишани вкупно 2608 гра-
ѓани на подрачјето на месната заедница, а од нив 
само 798 избирачи се изјасниле за воведување на 
местен самопридонес што изнесува помалку од по-
ловината од работните луѓе и граѓаните кои имале 
право на глас на референдумот. 

Според членот 133 од Уставот на СР Македо-
нија своите заеднички интереси и потреби во мес-
ната заедница работните луѓе и граѓаните ги за-
доволуваат, меѓу другото, и со средствата што сами 
непосредно ги здружуваат со самопридонес или на 
друг начин. За таа цел и граѓаните во месните за-
едници, според членот 186 од Уставот, со референ-
дум и со други облици на лично изјаснување, со 
самоуправно спогодување и општествено договара-
ње одлучуваат за здружување на средства и за 
нивното користење. Согласно ставот 3 на член 196 
од Уставот одлуката на референдумот се донесува 
со мнозинство на гласови на повеќе од половината 
на работните луѓе и граѓаните што имаат право на 
глас на референдумот, а според ставот 4 на овој 
член од Уставот одлуката донесена на референду-
мот е задолжителна. Од друга страна, според ста-
вот 1 на член 3 од Законот за општите начела за 
референдумот во општината, месната заедница, са-
моуправните интересни заедници и организациите 
на здружениот труд ((„Службен весник на СРМ" 
бр. 29/73), право на глас на референдумот во оп-
штината, месната заедница и самоуправната инте-
ресна заедница имаат работните луѓе и граѓаните 
кои имаат општо избирачко право. Согласно чле-
нот 4 од овој закон работните луѓе и граѓаните 
учествуваат на референдумот врз основа на еднак-
во и непосредно право на глас евидентирано во 
соодветните избирачки списоци, а според членот 7 
од законот одлуката на референдумот се донесува 
со мнозинство гласови на сите работни луѓе однос-
но на сите граѓани кои имаат право на глас на 
референдумот. 

Со оглед на тоа што одлуката за воведување 
местен самопридонес за изградба на канализација 
во Кратово е донесена од советот на месната заед-
ница во Кратово, иако на референдумот за вове-
дување на самопридонесот се изјасниле помалку 
од половината на граѓаните и работните луѓе што 
имале право да се изјаснат на референдумот, Судот 
утврди дека оспорената одлука во времето на неј-
зиното важење не била во согласност со ставовите 
3 и 4 на член 196 од Уставот на СР Македонија и 
со членот 7 од Законот за општите начела за ре-
ферендумот во општината, месната заедница, само-
управните интересни заедници и организациите на 
здружениот труд. 



16 март 1977 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10, - Стр. 181 

Судот согласно ставот 2 на член 419 од Уста-
вот на СР Македонија се впушти во оценка на 
уставноста и законитоста на оспорената одлука за-
тоа што од моментот на престанокот на нејзината 

. важност до поведувањето на постапката не поми-
нало повеќе од една година. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 88/75 
20 октомври 1976 година 

Го заменува Претседателот 
на Уставниот суд на Македонија 

С у д и ј а , 
Мире Доновски, с. р. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на Правилникот за рас-
пределба на личните доходи на застапниците на 
Заводот за осигурување имоти и лица „Македо-
нија" филијала Скопје, донесен од советот на ра-
ботната заедница на седницата од 11 јуни 1969 го-
дина и посебно членот 16 од овој правилник, по 
јавната расправа одржана на 22 декември 1976 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УТВРДУВА дека Правилникот за распре-

делба на личните доходи на застапниците на За -
водот за осигурување имоти и лица „Македонија" 
— филијала Скопје, донесен од советот на работ-
ната заедница на седницата од И јуни 1969 година 
и посебно на членот 16 од овој правилник, во време 
на неговото важење, бил во спротивност со Уста-
вот и законот. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Заедницата за осигурување имоти 
и лица „Македонија" — филијала во Скопје на на-
чин определен за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод на 
поднесена претставка со решение У. бр. 95/75 од 
9 ноември 1976 година поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на правилникот 
означен во точката 1 на оваа одлука затоа што 
основано се постави прашањето за неговата соглас-
ност со членот 716 од сојузниот Закон за меѓусеб-
ните односи на работниците во здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73) и со членот 22 
од Уставот на СР Македонија. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека оспорениот правилник за 
распределба на личните доходи е донесен од со-
ветот на работната заедница на седницата одржана 
на 11 јуни 1969 година. Согласно членот 76 од со-
јузниот Закон за меѓусебните односи на работни-
ците во здружениот труд, работниците во органи-
зациите на здружен труд се должни своите меѓу-

себни односи во здружениот труд да ги уредат во 
согласност со одредбите на овој закон до крајот 
на 1973 година. 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник е 
донесен од работничкиот совет на работната заед-
ница пред влегувањето во сила на сојузниот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд и се до 13 декември 1976 година се 
применувал без да биде усогласен со одредбите на 
овој закон, Судот утврди дека овој правилник во 
време на неговото применување бил во спротивност 
со законот. 

Судот исто така утврди дека според членот 16 
од оспорениот правилник личниот доход на за-
стапниците се формира по следниве основи: про-
визија од наплатена бруто премија или лимит од . 
осигурување на имоти и осигурување од последици 
од несреќен случај; по основ на посредување во 
осигурување на живот; во одреден процент од на-
платени премии од осигурување на живот; по основ 
на посебни права од остварени резултати на на-
плата на премии од осигурување на живот (сма-
лување заостатоци, смалување сторно); за работа 
во масовни акции и колективни осигурувања; за 
работа во посебни облици на осигурување на зем-
јоделски производители; за работа во осигурувања 
за кои премијата се наплатува преку банки и други 
општествени организации и установи; за работа за 
осигурување на имоти во општествен сектор и 
слично. Со оглед на изнесеното Судот утврди дека 
со оспорениот правилник не е уредено учеството 
на работниците во распределбата на средствата за 
лични доходи по основ на минатиот труд. 

Според членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија на секој работник во согласност со начелото 
за распределба според трудот и со порастот на 
продуктивноста на неговиот и на вкупниот опште-
ствен труд и со начелото на солидарноста на ра-
ботниците во здружениот труд, му припаѓа од дохо-
дот на основната организација на здружениот труд 
личен доход за задоволување на неговите лични, 
заеднички и општи општествени потреби, според 
резултатите од неговиот труд и неговиот личен 
придонес што го дал со својот тековен и минат труд. 
Со оглед на тоа што со членот 16 од овој правилник 
не е предвидено застапниците да учествуваат во 
распределбата на средствата за личен доход по 
основот минат труд, Судот утврди дека овој член 
од правилникот во време на неговото важење не 
бил во согласност со членот 22 од Уставот на СР 
Македонија. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 95/76 
22 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КУМАНОВО 

137. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 

26 од Законот за самоуправните интересни заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74), а во врска со 
член 25 став 1 точка 4 од Самоуправната спогодба 
за основање на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Куманово, 
Собранието на Заедницата, на седницата на Собо-
рот на делегатите на работниците — корисници на 
услугите и Соборот на делегатите на работниците 
на организацијата на здружениот труд што врши 
здравствена дејност — давателот на услугите, одр-
жана на 27 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ 

Важноста на Одлуката за стапките и тарифата 
на придонесите на здравственото осигурување на 
работниците за 1976 година, бр. 03-3267/1 од 25 
декември 1975 година („Службен весник на СРМ", 
бр. 1/76), се продолжува и за 1977 година. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1.1.1977 година. 

Бр. 03-3441/1 
27 декември 1976 година 

Куманово 
Претседател, 

Драган Величковски, с.р. 

138. 
Врз основа на член 9 став 1 и член 26 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 25 став 1 точ-
ка 4, во врска со член 26 став 2 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кума-
ново, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кума-
ново, на седницата на Соборот на делегатите на ко-
рисниците на услугите и на Соборот на делегатите 
на даватели на услугите, одржана на 27 декември 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и изно-

сите на придонесите за здравственото осигурување 
на земјоделците за подрачјето на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Куманово. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат следните 

придонеси на здравственото осигурување: 
1. За осигуреници — земјоделци кои имаат соп-

ствена земја (катастарски приход): 
а) по стапка од 17% на катастарскиот приход 

во која се содржани: 
— стапка на придонесот за задолжителните ви-

дови на здравствена заштита — од 13%, и 
— стапка на придонесот за правата кои Заед-

ницата самостојно ги утврдува — од 4%; 
б) по 80,00 динари годишно за секое осигурено 

лице, во кои се содржани: 
— "износ од 60,00 динари годишно за задолжи-

телните видови на здравствена заштита, 
— износ од 10,00 динари годишно за правата 

кои Заедницата самостојно ги утврдува, 
— износ од 10,00 динари за санирање на вишок 

на расходи од претходна година. 
2. За осигуреници — земјоделци кои немаат 

сопствена земја, а, се занимаваат со земјоделска 
дејност се плаќа: 

а) по 200,00 динари за домаќинство во кој износ 
се содржани: 

— износ од 150,00 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита, 

— износ од 50,00 динари на име придонес за 
правата кои Заедницата самостојно ги утврдува. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 03-3443/1 
27 декември 1976 година 

Куманово 
Претседател, 

Драган Величковски, с.р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
КУМАНОВО 

139. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 и член 18 

од Законот за самоуправните интересни заедници 
за социјална заштита („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74) и член 14 став 1 алинеја 5 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита на општина Куманово, Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница за со-
цијална заштита на општината Куманово, на сед-
ницата одржана на 23 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИ-
ЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА 

КУМАНОВО ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдуваат стапките на придонесите што ги 

плаќаат основните организации на здружениот труд 
од доходот и работните луѓе од личниот доход, за-
ради обезбедување средства на Самоуправната инте-
ресна заедница за социјална заштита на општина 
Куманово. 

Член 2 
Во 1977 година, се утврдуваат стапки на придо-

неси: 
1. 0,20% од доходот на основните организации на 

здружениот труд; 
2. 0,20% од личен доход од работен, однос од 

нестопанска дејност; 
3. 1% од личен доход од земјоделска дејност; 
4. 1% од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска дејност; 
5. 1% од личен доход од самостојно вршење на 

нестопанска дејност. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 го-
дина. 

Бр. 0202-182 
23 декември 1976 година 

Куманово 
Претседател, 

д-р Божидар Миновски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО - КУМАНОВО 
140. 

Врз основа на член 17 став 1 точка 5 од Ста-
тутот на Општинската заедница на вработувањето — 
Куманово, Собранието на Општинската заедница на 
вработувањето — Куманово, на својата XVIII ре-
довна седница одржана на 30 декември 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Член 1 
За 1977 година се одредува стапката на придоне-

сот за вработување од 0,65% на бруто личните до-
ходи. 

Член 2 
Придонес за вработување според стапката од 

член 1 на оваа одлука се должни да плаќаат сите 
работни и други организации на подрачјето на оп-
штина Куманово. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето. 
Бр. 02-981/3 

30 декември 1976 година 
Куманово 

Претседател, 
инж. Славољуб Јосифовски, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - КУМАНОВО 
141. 

Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), член 23 точка, 5 од 
Статутот на СИЗ на културата и член 9 точка 5 од 
Самоуправната спогодба за формирање на СИЗ на 
културата — Куманово, Собранието на СИЗ на 
културата, на својата Десетта седница одржана на 
28 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ОПШТИНСКА-
ТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 
КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО ЗА 

1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

доР1есите што ги плаќаат основните организации на 
здружениот труд од доходот и работните луѓе од 
личниот доход заради обезбедување средства на 
Самоуправната интересна заедница на културата на 
општина Куманово. 

Член 2 
Во 1977 година, се утврдуваат стапки на при-

донеси: 
1. придонес од доход на ООЗТ по стапка од 0,40%, 
2. придонес од личен доход од работен од-

нос од нестопанска дејност по стапка од 0,40%, 
3. придонес од личен доход од земјоделска 

дејност по стапка од 2,00%, 
4. придонес од личен доход од самостојно 

вршење на стопанска дејност по стапка 
од 2,00%, 

5. придонес од личен доход од самостојно 
вршење на нестопанска дејност по стап-
ка од 2,00%. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 104 . . 
28 декември 1976 година Претседател, 

Куманово Спирко Николовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ -
КУМАНОВО 

142. 
Врз основа на член 9 точка 3 и член 19 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
образованието („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) 
и член 80 точка 1 алинеја 1, 2, 3, 4 од Статутот 
на СИЗ на основното образование — Куманово, Соб-
ранието на СИЗ на основното образование — Кума-
ново, на седницата одржана на 27 декември 1976 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВА-
НИЕ И ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ ЗА 1977 ГОДИНА 

Стапките на придонеси за финансирање на ос-
новното образование и другите корисници за 1977 
година остануваат на ниво на 1976 година и тоа 
како следува: 

1) придонес од личен доход од работен однос 
— по стапка од 4,80%; 

2) придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност .— по стапка од 3%; 

3) придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска дејност — по стапка од 6%; и 

4) придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на нестопанска дејност — по стапка од 7%. 

Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 го-
дина. 

Бр. 04-778/ХVI 
27 декември 1976 година Претседател, 

Куманово Душан Илик, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - КУМАНОВО 

143. 
Врз основа на член 60 точка 4 и член 67 од 

Законот за самоуправните интересни заедници за 
општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/74) и член бб од Статутот на Оп-
штинската СИЗ за општествена заштита на децата 
— Куманово, Собранието на Општинската СИЗ за 
општествена заштита на децата, на одржаната сед-
ница на 16 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1977 ГОДИНА 

Стапките на придонесот за финансирање на оп-
штествената заштита на децата за 1977 година изне-
суваат и тоа: 

1. придонес од личен доход од работен однос 
— по стапка од 0,55%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — но стапка од 1%; и 

3. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска и нестопанска дејност — по стапка 
од 1%. 

Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 го-
дина. 

Бр. 03-713 
16 декември 1976 година 

Куманово 
Претседател, 

д-р Борис Стојановски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
ТЕТОВО 

144. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Зако-

нот за самоуправни интересни заедници и член 19 
од Самоуправната спогодба за основање Самоуп-
равна интересна заедница за социјална заштита на 
општина Тетово, член 25 став 1 точка 4 од Статутот 
на Заедницата, Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница за социјална заштита, на седница-
та одржана на 28 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

НА ОПШТИНА ТЕТОВО 

Член 1 
Стапките на придонесот на Самоуправната ин-

тересна заедница за социјална заштита на општина 
Тетово за 1977 година се определуваат и тоа: 

1. придонес од доход од ОЗТ во стопанството, 
по стапка од 0,30%; 

2. придонес од личен доход од работен однос во 
нестопанството, по стапка од 0,50%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 2%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 2%; 

5. придонес од личен доход од нестопански деј-
ности, по стапка од 2%. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 
година. 

Бр. 1303-15 
30 декември 1976 година 

Тетово 
Претседател, 

д-р Каметнику Ирфан, с. р. 
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ПРОПИСИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО 

145. 
Врз основа на членот 6 од Одлуката за измену-

вање и дополнување на Одлуката за општинските 
даноци на граѓаните („Службен гласник на општи-
на Куманово", бр. 11/76), Извршниот совет на Соб-
ранието на општина Куманово, на 38-та седница 
одржана на 31. 1. 1977 година, го- утврди пре-
чистениот текст на Одлуката за општинските дано-
ци на граѓаните. 

Пречистениот текст на Одлуката за општинските 
даноци на граѓаните ги опфаќа: Одлуката за оп-
штинските даноци на граѓаните (пречистен текст) 
— „Службен гласник на општина Куманово", бр. 
12/74, Одлуката за изменување и дополнување на 
Одлуката за општинските даноци на граѓаните 
(„Службен гласник на општина Куманово", бр. 2/76) 
и Одлуката за изменување и дополнување на Од-
луката за општинските даноци на граѓаните 
(„Службен гласник на општина Куманово", бр,. 
11/76) во кои е означено и времето на нивното вле-
гување во сила, која гласи 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

(Пречистен текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
За задоволување на општите општествени пот-

реби се воведуваат следните општински даноци: 
1. данок од личен доход од земјоделска деј -

ност; 
2. данок од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска дејност; 
3. данок од личен доход од самостојно вршење 

на нестопанска дејност; 
4. данок од личен доход од авторски права, па-

тенти и технички унапредувања; 
5. данок на приходи од згради; 
6. данок на добивка од игри на среќа; 
7. данок на приход од имот и имотни права; 
8. данок на наследство и подароци; 
9. данок на згради; и 

10. данок на имот. 

Член 2 
Даноците од член 1 на оваа одлука се пресме-

туваат и плаќаат според одредбите на Законот за 
даноците на граѓаните, прописите донесени врз ос-
нова на тој закон и одредбите на оваа одлука. 

II. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД, ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ДЕЈНОСТ 

Чле : 3 
Данок од личен доход од земјоделска дејност 

(во натамошниот текст: данок од земјоделство), се 
плаќа по прогресивни и различни стапки по групи 
на катастарски општини во зависност од квалите-
тот на земјата, наводнувањето на културите, начи-
нот на обработката и реализацијата на производст-
вото, комуникацијата, близината на пазарот и други 
околности. 

Во зависност од условите од претходниот став, 
катастарските општини се распоредуваат во три 
групи и тоа: 

1. Во прва група спаѓаат следните катастарски 
општини: Бедиње, Биљановце, Вакав, Горно Кој -
наре, Долно Којнаре, Доброшане, Куманово, Лопа-
те, Липково, Љубодраг, Матејче, Опае, Оризаре, 
Отља, Проевце, Пчиња, Речица, Романовце, Режа-
новце, Студена Бара, Слупчане, Тромеѓа, Табановце, 
Черкеско Село и Шупли Камен. 

2. Во втора група спаѓаат следните катастар-
ски општини: Агино Село, Алгуња, Брзак, Беља-
ковце, Винце, Војник, Ваксинце, Виштица, Габреш, 
Градиште, Довезенце, Драгоманце, Длга, Зубовце, 
Јачинце, Карабичане, Косматац, Клечовце, Кшање, 
Кучкарево, Кутлибег, Кокошиње, Коинце, Канаре-
во, Лојане, Младо Нагоричане, Макреш, Мургаш, 
Никуљане, Новосељане, Ново Село, Никуштак, Орах, 
Облавце, Орашац, Пузаљка, Ропаљце, Старо Наго-
ричане, Стрновац, Сопот, Стрезовце, Скачковце, 
Умин Дол, Челопек и Четирце. 

3. Во трета група спаѓаат катастарски општи-
ни од ридско-планинските подрачја и тоа: Ала-
шевце, Алинце, Арбанашко, Брешко, Буковљане, 
Бајловце, Белановце, Враготурце, Врачовце, Глаж-
ња, Гошинце, Длабочица, Дејловце, Дренак, Добра-
ча, Думановце, Жегљане, Жељувино, Живиње, Зло-
куќане, Извор, Карловце, Кокино, Колицко, Мглен-
це, Малотино, Осиче, Пезово, Пелинце, Рамно, Ру-
ѓинце, Ранковце, Руница, Степанце, Стража, Стри-
ма, Сушево, Цветишница и Цвиланце. 

Данок од земјоделство се плаќа по групи на 
катастарски општини определени во претходниот 
став на овој член по следните стапки: 
Ако основицата изнесува Група на катастарски 

општини преку Д0 I II III 

5.000 7% 4% 1% 
5.000 7.500 8% 5% 2 % 
7.500 10.000 9% 6% 3% 

10.000 12.500 10% 7% 4% 
12.500 15.000 11% 8% 5% 
15.000 17.500 12% 9% 6% 
17.500 20.000 13% 10% 7% 
20.000 — 14% 11% 8% 

Член 4 
Се ослободуваат од плаќање данок од земјодел-

ство обврзниците во ридско-планинските подрачја 
кои во домаќинството немаат машки членови под 
60 години, односно женски под 55 години (старечки 
домаќинства), под услов нивниот катастарски при-
ход да не надминува 5.000 динари годишно. 

Ослободувањето од претходниот став на овој 
член се остварува врз основа на писмено барање на 
обврзникот, кое тој го поднесува до Органот за 
приходи на Општината. 

Член 5 
Се намалува обложениот данок од земјоделство 

на земјиште дадено под закуп на подолго време од 
3 години на организациите на здружениот труд за 
земјоделско производство во зависност од должи-
ната на договореното време. 

Намалувањето од претходниот став за првите 
три години изнесува 30%, а за секоја следна година 
уште по 10%, но вкупното намалување на данокот 
не може да премине 60%. 

Ако договорот се раскине пред договорениот рок, 
се врши дополнително обложување на данокот за 
изминатите години според фактичкото траење на 
закупничкиот однос. 

Член 6 
Привремено се ослободуваат од плаќање на да-

нок од земјоделство приходите од насади и тоа: 
1. Насади со млади лозја освен хибридна лоза 

за време од 4 години; 
2. Насади со нови овоштарници и тоа: 
а) маслини и рибизли за време од 3 години; 
б) кајсии, праски, сливи, цреши и др. овошје 

за време од 5 години; 
в) јаболки, круши и дуњи за време од 8 години; 
г) бадеми, лешници и сл. за време од 10 години; 
д) ореви, за време од 15 години; 
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3. Насади со нови листопадни и четинарски шу-
ми за време од 15 години. 

Ослободувањето според овој член се дава за 
засадувањата извршени според упатствата и над-
зорот на надлежниот општински орган на управата, 
во склад со постапка на посебните прописи за унап-
редување на тие земјоделски и шумски гранки. 

Член 7 
Привремено се ослободуваат од плаќање на да^ 

ноќ од земјоделство и земјиште чија плодност се 
подобрила со вонредни трошоци и работа на сопст-
веникот и тоа за над 30% (регулација, заштита од 
поплави, исушување, наводнување, заштита од по-
рои, калцификација, мелиорација и други мелио-
ративни мерки) за време од 10 години. 

Член 8 
На даночните обврзници на данок од земјодел-

ство, кои средствата за работа и својот труд ги 
здружуваат или трајно соработуваат со земјоделска 
задруга или организација на здружен труд, при што 
го задржуваат правото на сопственост на здруже-
ните средства им се намалува обложениот данок за 
секоја обложна година за која со договорот се вос-
поставени такви односи и тоа: 

1. на обврзниците на кои организација на здру-
жен труд од областа на земјоделството ќе им извр-
ши услуги: орање, браносување, сеење и жетва на 
поодделни земјоделски култури чија вкупна вред-
ност на тие услуги ќе изнесува над 10.000 динари, 
20%; 

2. на обврзниците на кои организацијата на 
здружениот труд од областа на земјоделството ќе 
им изврши покрај услугите наведени во претход-
ната точка и снабдување со репро-материјали: се-
менски материјал, вештачки ѓубрива и потребни 
препарати за заштита на поодделни култури, чија 
вкупна вредност на тие услуги и репро-материјали 
ќе изнесува над 20.000 динари, 30%; 

3. на обврзниците кои ги исполнуваат условите 
од точка 1 и 2 на овој член и ќе одгледуваат на ј -
малку 5 расни крави или 100 овци и дека пазар-
ните вишоци на земјоделските производи ќе ги реа-
лизираат преку организацијата што им извршила 
земјоделски услуги, 40%; 

4. на обврзниците кои средствата за работа и 
својот труд ќе ги здружат или трајно ќе соработу-
ваат со организација на здружен труд од областа 
на земјоделството со која ќе здружат најмалку 2 хек-
тари сопствена земја со цел за подигање на овошни 
или лозови насади односно за заедничко производ-
ство на други земјоделски култури и да се членови 
на задругата, 50%. 

За остварување на правото за даночно олесну-
вање пропишано во став 1 на овој член обврзникот 
е должен кон барањето да приложи договор за 
воспоставување на деловните односи со организа-
цијата на здружен труд, а за олеснувањето од точ-
ка 3 и потврда од Центарот за унапредување на ин-
дивидуалното земјоделство дека одгледува пропи-
шан број крави или овци. 

Член 9 
Даночните олеснувања пропишани во претход-

ниот член се даваат во наредната година за прет-
ходната година во која се исполнети пропишаните 
услови, ако обврзникот во пропишаниот рок поднесе 
барање со потребната документација. 

Ш. ДАНОК ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА 
- СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ 

Член 10 
Данок од личен доход од самостојно вршење 

на стопански дејности (во натамошниот текст: да-
нок од стопанска дејност) за обврзниците што се об-
ложуваат според вистинскиот доход на основиците 
до висината на просечните нето лични доходи во 

стопанството реализирани на подрачјето на Општи-
ната во годината која и претходи на годината за 
која се врши облогот на данок, се плаќа по стапка 
од 1%. 

Данок од стопанска дејност за обврзниците што 
се обложуваат според вистински доход на разли-
ката од основицата што го надминува просечниот 
нето личен доход во стопанството, реализиран на 
подрачјето на Општината во годината која и прет-
ходи на годината за која се врши облогот со данок, 
се плаќа: 

Ако основицата 
преку 

изнесува 
до По стапка 

— 20.000 2% 
20.000 40.000 4% 
40.000 60.000 6% 
60.000 100.000 8% 

100.000 10% 

Член 11 
Покрај определени дејности во Законот за да-

ноците на граѓаните, обврската за водење на работ-
ните книги се проширува и за следните дејности: 

1. книга на приходи и расходи ќе водат обврз-
ниците и од дејностите: производство и обработка 
на црева, електро-винклери, трскари и камено-
ресци; 

2. книга на признаници ќе водат обврзниците и 
од дејностите: стаклоресци, фотографи, шивачи и 
превозници. 

Член 12 
На обврзниците на кои даночната основица — 

чист приход им е утврдена до годишниот гаранти-
ран чист доход во стопанството на Републиката и 
доколку стопанската дејност им е главно занима-
ње, им се намалува 50% од обложениот данок од 
личен доход од самостојно вршење на стопанска 
дејност ако исполнуваат еден од следните услови: 

1. обврзници кои вршат услужно-стопанска деј-
ност сами, а таа дејност е во опаѓање; 

2. обврзници чија старост надминува над 60 
години — мажи и 55 години — жени, а дејноста ја 
вршат сами; и 

3. обврзници со намалена работна способност 
над 50%, а дејноста ја вршат сами. 

За остварување правото од став 1 на овој член, 
обврзникот е должен да поднесе писмено барање со 
потребна документација до Органот за приходи, 
најдоцна до 15 февруари во годината во која се 
врши облогот на данокот за претходната година. 

Член 13 
Данок од стопанска дејност во годишен пауша-

лен износ плаќаат обврзниците на кои не може да 
им се утврди стварниот доход поради посебните 
услови и начинот на работењето. 

Висината на годишниот паушален износ на да-
нокот од стопанска дејност на обврзниците од прет-
ходниот став на овој член изнесува: 

1. Лицата кои претежно се занимаваат со зем-
јоделска дејност, а стопанска дејност вршат како 
споредно занимање: 

а) комбајнери и трактористи што вршат земјо-
делски услуги и транспорт на стоки, од 500—8,000 
динари; 

б) млинови на моторен погон и воденици на ре-
ки, од 500—5.000 динари; 

в) останати неспомнати дејности, од 300—3.000 
динари; 

2. Лицата што стопанската дејност ја вршат без 
постојано место (дуќан), освен превозниците со то-
варни друмски моторни возила и лица што вршат 
градежни услуги и тоа: 

а) комбајнери, трактористи што вршат земјо-
делски услуги и транспорт на стоки, од 1.000—10.000 
динари; 
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б) превозници на патници (таксисти, молери, 
машинбравари и автомеханичари), од 500—5.000 ди-
нари; 

в) останати неспомнати дејности, од 300—3.000 
динари; 

3. Лицата кои на граѓаните непосредно им вр-
шат занаетчиски услуги и тоа повремено, со непол-
но работно време и без постојано работно место 
(дуќан) и тоа: 

а) столари, електроинсталатери, водоинсталате-
ри, терацери, паркетари, автомеханичари, бравари, 
фасадери и молери, од 500—5.000 динари; 

б) останати неспомнати дејности, од 500—3.000 
динари; 

4. Лицата што вршат различни услуги претеж-
но со употреба на сопствена работна сила, од 
500—2.000 динари; ч 

5. Слепите лица и инвалидите со инвалидност 
над 50%, под услов да не вработуваат повеќе од 
еден работник, од 200 до 1.000 динари; 

6. Лицата постари од 60 години (мажи) и 55 го-
дини (жени), како и лицата неспособни за работа со 
преку 49% неспособност, под услов да се занима-
ваат само со услуги а дејноста да ја вршат исклу-
чиво сами, од 200—1.000 динари. 

Висината на данокот во паушалниот износ, во 
смисла на претходниот став на овој член, за секој 
обврзник се утврдува во зависност од: видот и обе-
мот на работата, цената на услугите и производи-
те, условите на работата, капацитетот и техничката 
опременост на работилницата, местото каде се врши 
дејноста, возраста и физичката, способност на об-
врзникот, како и други околности што се од вли-
јание за остварување на приходите. 

Член 14 1 

Данокот од стопанска дејност во процент од секој 
поединечно остварен бруто приход (данок по одби-
вање) а, во смисла на член 96 од Законот за дано-
ците на граѓаните, се плаќа по следните стапки: 

1. на приходите на застапниците на Југословен-
ската лотарија од продажба на лозови и на при-
ходи од други игри на среќа — 10%; 

2. на приходите од провизијата од продажба на 
весници, книги, списанија и други публикации и 
на приходите на собирачите на отпадоците кои се 
продаваат на организациите на здружениот труд, 
15%; 

3. на приходите што ќе ги остварат граѓаните: 
од повремено вршење на занаетчиски услуги, од 
застапување на организации на здружениот труд за 
заштита .на мали авторски права, од-утовар и исто-
вар на стоки, од повремена работа со сопствена ра-
ботна сила (чистачи, копачи, сечачи на дрва и сл.) 
и од изведување на забавни игри и приредби — 
20%; 

4. на приходите од превозничка дејност како 
споредна дејност во земјоделство — 25%; 

5. на приходите кои произлегуваат од граѓан-
ско-правен однос по основ на работа — договор за 
дело, доколку не се наброени поединечно во прет-
ходните точки, 40%; и 

6. за сите други приходи што не се наброени во 
претходните точки, 15%. 

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен 
доход од самостојно вршење на стопанска дејност 
лицата кои остваруваат приход од набљудување 
ка ј хидрометеоролошките станици, од испалување 
противградобијни зрна, од пошумување на голините 
и од . спортските организации. 

IV. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО 
ВРШЕЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ 

Член 15 
Данок од личен доход од самостојно вршење на 

нестопански дејности (во натамошниот текст: данок 
од нестопанска дејност), за обврзниците што се об-
ложуваат според вистинскиот доход на основиците 
до височината на просечните нето лични доходи 

постигнати во нестопанските дејности на подрачје-
то на Општината во годината која и претходи на 
годината за која се врши облогот се плаќа по стап-
ка од 1%. 

Данок од нестопанска дејност за обврзниците 
што се обложуваат според вистинскиот доход на 
разликата од основиците што го надминуваат про-
сечниот нето личен доход постигнат во нестопански-
те дејности на подрачјето на Општината во годи-
ната која и претходи на годината за која се врши 
облогот со данок се плаќа: 

Ако основицата изнесува 

— 20.000 6% 
20.000 40.000 8% 
40.000 60.000 10% 
60.000 100.000 12% 

100.000 - 15% 

Член 16 
Данок од нестопанска дејност во годишен пау-

шален износ плаќаат обврзниците што вршат не-
стопанска дејност во помал обем повремено и без 
постојано работно место, или за кои личниот доход 
не може да се утврди со оглед на посебните ус-
лови и околности под кои се вршат тие услуги. 

Висината на годишниот паушален износ на да-
нокот од нестопанска дејност на обврзниците од 
претходниот став на овој член изнесува: 

1. инструктори за возачи на моторните возила 
- од 1.000 до 10.000 динари; 

2. лицата кои се занимаваат со подучување на 
ученици и студенти, музичарите кои не се членови на 
здружението на естрадните уметници, извршителите 
на верски обреди (свештеници и оџи) - г од 500—5.000 
динари; 

3. дактилографите, стенографите, нотографите и 
стенодактилографите, препишувачи и умножувачи 
- од 500 до 3.000 динари; 

4. останатите неспомнати дејности — од 500 до 
2.000 динари. 

Член 17 
Данок од нестопанска дејност во процент од се-

кој поединечно остварен бруто, приход (данок по 
одбивање) во смисла на член 196 од Законот за да-
ноците на граѓаните се плаќа по следните стапки: 

1. на приходите што ќе ги остварат судските 
вештаци, судските толкувачи и други вешти лица, 
на застапниците на осигурителни заводи и инкасан-
тите -— 10%; 

2. на приходите што ќе ги остварат преведува-
чи, стенографи, дактилографи и нотографи, стено-
дактилографи, филмски работници кога остваруваат 
приход од продуцентските организации, манекени, 
туристички водичи, судии на спортски натпревари 
и странски приватно-правни лица — 20%; 

3. на приходите кои произлегуваат од граѓан-
ско-правен однос по основ на работа — договор за 
дело — 40%; и 

4. останатите приходи што ги остваруваат гра-
ѓаните што не се наброени во претходните точки — 

.25%. 
Се ослободуваат од плаќање на данок од личен 

доход од самостојно вршење на нестопанска дејност 
лицата кои остваруваат приход од спортските орга-
низации. 

V. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД АВТОРСКИ 
ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ 

УНАПРЕДУВАЊА 

Член 18 
Данок од личен доход од авторски права, па-

тенти и технички унапредувања, се плаќа по стапка 
и тоа: 

1. 15% на личните доходи од книжевни дела 
(поезија, новели, раскази, романи, критика, есеи) и 
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превод на тие дела, од научни и стручни дела и пре-
вод на тие дела, од дела од областа на ликовната 
уметност (вајарска, сликарска,' графички дела и та-
писерии); од драмски и драмско-музички дела, од 
филмски дела, од правото на авторот на јавно 
изведување на музичките дела (мали права), од 
правата на репродуктивните уметници (изведувачи) 
на сериозна музика и драмско-музички дела, од 
патенти и технички унапредувања; 

2. 20% на личните доходи од областа на приме-
нетата уметност, индустриското обликување и на 
делата од областа на ликовната уметност што се ко-
ристат за рекламна пропаганда, од фотографски 
дела и од делата на производни постапки слични на 
фотографски, од картографски дела, планови, ски-
ци и пластични дела што се однесуваат на геогра-
фијата и топографијата, од текстовите и пре-
вод на текстови (освен на книжевните, на-
учните и стручните дела и превод на тие 
дела) објавени во весници, списанија и во 
други средства за јавно информирање освен 
публикации од забавниот жанр, од говорни дела 
(предавања, говори, беседи и сл.) и од дела од об-
ласта на арх.итектурата, на личните доходи од сни-
мени музички дела со средства за механичка реп-
родукција, грамофонски плочи, магнетофонски лен-
ти и сл., од правата на репродукцијата на уметници 
(изведувачи) на народна музика, музиката во духот 
на народното творештво и забавната музика, од 
текстовите и преводите објавени во публикациите 
на забавниот жанр, во весниците и списанијата, ре-
виите и сл., од текстовите и преводите на текстови 
за конферансиски скечеви и сценарија на забавни 
приредби, написи, идејни сценарија за радио-теле-
визија и други реклами и на личните доходи од 
останатите авторски права; 

3. се ослободуваат од плаќање данок приходите 
од -патенти под услов патентот да е продаден на до-
машна организација на ,здружен труд и друга ор-
ганизација и лица кои остваруваат приход од идео-
лошко-политички предавања, предавања од општо-
народна одбрана и предавања за прва помош. -

Член 19 
Данок од авторски права при секоја исплата на 

личен доход (данок по одбивање) во смисла на член 
119 од Законот за даноците на граѓаните, се плаќа 
по стапка од о 15%. 

VI. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ЗГРАДИ 

Член 20 
Данок на приходи од згради се плаќа: 

Ако основицата 
изнесува 

преку до 

Стапка на данокот 
За станбени За викенд За деловни 

згради куќи простории 

5.000 10'% 15% 20% 
5.000 6.000 13% 18% 25% 
6.000 7.000 16'% 20% зо% 
7.000 8.000 19% 25% 35% 
8.000 9.000 22% зо% 40% 
9.000 10.000 25'% 35% 45 % 

10.000 - 30% ' 40% 50% 

Член 21 
Трошоците на управување и одржување, како 

и амортизацијата на зградата во смисла на член 
128 од Законот за даноците на граѓаните се приз-
наваат 'во висина од 20'% од бруто годишниот износ 

в на наемнината односно закупнината. 

Член 22 
Данок на приходи од згради во годишен пауша-

лен износ на приходите од издадени наместени со-
би се плаќа и тоа: 

а) за еднокреветна соба — 100 дин. 
б) за двокреветна соба — 150 ,, 
в) за трикреветна соба — 200 ,, 
г) за четворокреветна соба — 300 ,, 

Член 23 
При облог со данок на приходи од згради, на 

обврзниците им се признава ослободување односно 
оле.снување на обложениот данок и тоа: 

1. обврзниците кои немаат други приходи во до-
маќинство и способни членови за работа, во смисла 
на Законот за даноците на граѓаните, а остваре-
ниот годишен приход од згради не преминува 500 
динари месечно по член на домаќинство, целосно се 
ослободуваат од обложениот данок; 

2. на обврзниците кои немаат други приходи во 
домаќинство, а имаат способни членови за работа, 
чиј годишен приход од згради не преминува 500 
динари месечно по член на домаќинство, обложе-
ниот данок им се намалува за 50%; и 

3. на обврзниците кои покрај приходот од згра-
ди имаат и други приходи, но вкупниот годишен 
приход од сите извори не преминува 500 динари 
месечно по член на домаќинство, обложениот данок 
им се намалува за 30%. . 

Ослободувањето и олеснувањето од плаќање на 
данок од приходи на згради предвидени со овој 
член се утврдуваат врз основа на писмено барање 
што го поднесува обврзникот до Органот за при-
ходи. 

VII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ НА СРЕЌА 

Член 24 
Данок на добивка од игри на среќа се плаќа по 

стапка од 10%. 

VIII. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И ИМОТНИ 
ПРАВА 

Член 25 
Данок на приходи од имот и имотни права се 

плаќа: 
Ако основицата изнесува 

преку до По стапка 

5.000 20% 
5.000 10.000 25% 

10.000 15.000 30% 
15.000 20.000 35% 
20.000 — 40% 

Член 26 
Валоризацијата на набавната вредност на нед-

вижните и движните предмети ќе се врши на след-
ниот начин: - ; 

1. ќе се утврди набавната вредност според до-
говорот, за купопродажба, односно пазарната цена 
во времето на купувањето на недвижностите и 
движните предмети; 

2. ќе се утврди набавната вредност според дого-
ворот за купопродажба, односно пазарната цена во 
моментот на настанувањето на даночната обврска; и 

3. ако во периодот од набавката до продажбата 
дошло до значителна промена на вредноста на нед-
вижните и движните предмети, ќе се изврши вало-
ризација на динарот на градежните и комуналните 
услуги, како и на накнадно вложените средства за 
адаптирање и доградување на тој имот. 

IX. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОЦИ 

Член 27 
Данок на наследство и подароци, освен на пода-

рок на земјиште и градежни објекти, плаќаат об-
врзниците според вредноста на наследството, пода-
рокот или плодоуживањето и степенот на сродство-
то по следните стапки: 
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Ако основицата Стапка на данокот 
изнесува за II наследен за останатите 

преку до ред наследни редови 
— 10.000 4% 6% 

10.000 20.000 5% 7% 
20.000 40.000 6% 8% 
40.000 60.000 7% 9% 
60.000 100.000 8% 10% 

100.000 150.000 10% 12% 
150.000 200.000 12% 14% 
200.000 300.000 14% 16% 
300.000 400.000 16% 19% 
400.000 500.000 18% 22% 
500.000 - 20% 25% 

Член 28 
Данок на подарок на земјиште и градежни об-

јекти се плаќа на вкупна вредност по следните 
стапки: 

Ако прометната вредност по 1 м2 изнесува: 
На земјиште Стапки На град. објекти Стапки 

преку ' ДО преку ДО 
— 10 5% — 1.000 7% 
10 20 6% 1.000 2.000 8% 
20 30 7% 2.000 3.000 9% 
30 40 8% 3.000 4.000 10% 
40 50 9% 4.000 5.000 12% 
50 70 10% 5.000 6.000 14% 
70 90 12% 6.000 7.000 16% 
90 110 14% 7.000 8.000 18% 

НО 130 16% 8.000 9.000 20% 
и 130 150 18% 9.000 10.000 22% 

150 — 20% 10.000 — 25% 

X. ДАНОК НА ЗГРАДИ 

Член 29 
Данок на згради се плаќа: 
— за станбени згради — 10 динари по 1 ш2 ко-

рисна површина; 
— за викенд куќи — 15 динари по 1 ш2 ко-

рисна површина; и 
— за деловни простории — 20 динари по 1 ш2 

корисна површина. 
За деловните згради односно простории во кои 

самите сопственици вршат самостојна стопанска и 
нестопанска дејност, данокот е понизок за 50% од 
определениот износ односно 10 динари по 1 м2 ко-
рисна деловна површина. 

На обврзниците на кои им е признаено ослобо-
дување односно олеснување на данок на приходи 
од згради, под исти критериуми пропишани со оваа 
одлука им се признава и право на ослободување и 
олеснување на данок од згради. 

Под корисна станбена површина во смисла на 
став 1 и 2 од овој член се смета вкупна површи-
на на соби, кујни, претсобја, ходници, бањи, освен 
внатрешни скали, /тавански простории, доколку не 
се користат како мансарди, отворени балкони, те-
раси и сутеренски површини (визби) на градеж-
ниот објект. Во деловна корисна површина се 
смета вкупната површина на деловната просторија 
каде се врши дејноста, освен магацински простор. 

Член 30 
Се ослободуваат од плаќање данок од згради 

обврзниците што поседуваат еден стан под услов 
да живеат во него со потесно семејство или ако не 
живеат во него заради немање на станарско право 
односно поради привремена работа во друго место. 

Под зграда односно стан во смисла на претход-
ниот став се подразбира едностанбена зграда, однос-
но стан што претставува единствена градежна це-
лина и не надминува 80 т 2 корисна станб,ена повр-
шина во смисла на член 29 став 4 од оваа одлука. 

Член 31 
На зградите за одмор и рекреација (викенд ку-

ќи) се плаќа данок на згради без оглед во кои на-
селени места се наоѓаат. 

XI. ДАНОК НА ИМОТ 

Член 32 
Годишен износ на данокот на имот за товарни 

друмски моторни возила се плаќа по 1.000 динари 
по тон на носивост, освен на приколки за кои дано-
кот се плаќа по 500 динари по тон на носивост. 

Член 33 
Годишен износ на данок на имот на хибридна 

лоза се плаќа по лозова пенушка по 0,50 динари. 
XII. ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА НА 

ДАНОК 

Член 34 
Помалите износи на обложените даноци, освен 

данокот по одбивање и данокот од вкупен приход 
на граѓаните, се плаќаат како што следува: 

1. обложениот данок до 200 динари се плаќа во 
една рата; 

2. обложениот данок до 500 динари се плаќа 
во две еднакви полугодишни рати. 

За стасаноста на данокот и рокот на наплата 
ќе се применуваат одредбите од Законот -за дано-
ците на граѓаните. 

Член 35 
Трошоците за секој излез на извршителите во 

врска со пописот, пленидбата и продажбата изне-
суваат 50 динари за еден работник. 

Член 36 
Трошоците на проценителите и сведоците се 

плаќаат по час во зависност од месечната зарабо-
тувачка, а ако не се во работен однос се плаќа 
дневно по 50 динари. 

Член 37 
На чуварот му припаѓа надоместок за трошоци-

те во врска со чувањето на предадените предмети 
во висина на вистинските трошоци за пренесување 
до местото на чувањето, исхраната на добитокот и 
за чување на предметите по 50 динари за секој за-
почнат ден. 

XIII. ЕМСТВО 
Член 38 

На обврзниците што вршат угостителска и пре-
возничка дејност со товарни друмски моторни во-
зила ќе им се издава одобрување за вршење на 
дејноста ако најмалку двајца граѓани жители на 
подрачјето на општината Куманово дадат писмена 
изјава со која емчат за исплатата на нивните да-
ночни обврски. 

Изјавата од претходниот став во писмена фор-
ма се заверува од Општинскиот суд. Емците се дол-
жни да поднесат доказ за сопственост на имотот 
со кој емчат за исплата на обврските на обврзникот. 

Емството може да се однесува на движен и 
недвижен имот и на готови пари. 

Висината на емството ќе се утврдува на просеч-
но годишно задолжение на еден обврзник во бран-
жата за која се бара одобрение. 

Еден примерок од изјавата за емството се дос-
тавува до надлежниот орган на Општината за да-
вање на одобрение за вршење на одредена дејност 
и еден примерок на Управата за приходи. 

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 39 
Со влегување во сила на оваа одлука престану-

ва да важи Одлуката за општинските даноци на 
граѓаните — пречистен текст, бр. 12498/1 од 27. 12. 
1974 година објавена во „Службен гласник на оп-
штината Куманово", бр. 12/74. 

Член 40 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 07-11544/2 Претседател 
31 јануари 1977 година на Извршниот совет, 

Куманово Миодраг Спасовски, с. р. 
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146. 
Врз основа на членот 10 од Одлуката за изме-

нување и дополнување на Одлуката за комунални 
такси („Службен гласник на општина Куманово", 
бр. 11/76), Извршниот совет на Собранието на оп-
штина Куманово, на седницата одржана на 31 ја -
нуари 1977 година, го утврди пречистениот текст на 
Одлуката за комунални такси. 

Пречистениот текст на Одлуката за кому-
нални такси ги опфаќа: Одлуката за комунални 
такси — пречистен текст („Службен гласник на оп-
штина Куманово", бр. 12/74) и Одлуката за изме-
нување и дополнување на Одлуката за комунални 
такси („Службен гласник на општината Куманово", 
бр. 11/76) во кои е означено и времето на нивното 
влегување во сила, која гласи: 

О Д Л У К А 
ЗА КОМУНАЛНИ ТАКСИ 

(Пречистен текст) 

Член 1 
Се пропишуваат комуналните такси за користе-

ње на следните предмети и услуги: 
1. за секој истакнат натпис на работните прос-

тории; 
2. за привремен престој на лица во туристички 

места; . 
3. за користење на површини за подигање на 

кампови, шатори и друга слична привремена упот-
реба; 

4. за користење на тротоари пред деловни прос-
тории за вршење на стопанска дејност; 

5. за истакнување на реклами, објави и огласи 
на јавните места; 

6. за држење музика во јавните локали; 
7. за држење предмети за игри во јавните ло-

кали; 
8. за држење витрини за изложување на стоки 

вон деловните згради; 
9. за користење на просторот за паркирање на 

автомобили и нивните приколки, мотоцикли, мотори 
и велисопеди на местата што за тоа ќе ги опре-
дели Општината и на кои е организирано чување 
на возила; 

10. за користење на плоштади и друг простор за 
стопанска цел; и 

11. за користење на улици со патнички друмски 
и моторни возила. 

Член 2 
Висината на комуналните такси се плаќа за ко-

ристење на предмети и услуги од претходниот член 
според Тарифата за комуналните такси која е сос-
тавен дел на оваа одлука. 

Член 3 
Покрај ослободувањето од член 7 и 8 од Законот 

за комуналните такси, комунална такса не плаќаат: 
1.за истакнат натпис на работните простории — 

продавници во селата кои според Одлуката за оп-
штинските даноци на граѓаните се определени во 
ридско-планинските подрачја; берберо-фризерска 
организација на здружениот труд; молеро-фарбар-
ската задруга „Доско Молер"; ОЗТ за одржување 
на чистотата и зеленилото; Авто-мото друштвото — 
Куманово; сите дуќани — продавници што вршат 
промет исклучиво на прехранбени производи и ф и -
зичките лица што вршат самостојна стопанска и 
нестопанска дејност кои плаќаат данок во годишен 
паушален износ; 

2. за привремен престој во туристичките места 
и за користење на површини за подигање на кам-
пови, шатори и сл. војни и мирнодопски инвалиди 
и инвалиди на трудот; деца кои не се постари од 
15 години, војниците и питомците на воените школи, 
членовите на Сојузот на глувите и слепите на Ју -
гославија; децата и младината кои групно учеству-
ваат во летувалиштата и одморалиштата организи^ 
рани за нив, како и преку своите организации (Фе-
рија лниот сојуз, Сојузот на инвалидите и др.), ли-

цата кои Заводот за социјално осигурување и Орга-
низацијата на инвалидите ги праќаат во туристички 
места на гостување и опоравување и членовите на 
работните бригади; 

3. за користење на тротоари, градежните и гра-
дежно-монтажни организации на здружениот труд 
и физичките лица кои заземаат тротоар поради из-
ведување на градежните работи и тоа само додека 
трае изградбата на објектот; 

4. за паркирање на моторни возила: војните и 
мирнодопски инвалиди и инвалидите на трудот за 
патничките возила кои служат исклучиво за нивна 
лична употреба; 

5. за користење на улици со патнички друмски 
моторни возила: војните и мирнодопските инвалиди 
и инвалиди на трудот и автобуси и комби-возила 
за превоз на патници на правните лица. 

Член 4 
Облог и наплата на комуналните такси ќе се 

врши на начин и постапка според одредбите на За-
конот за даноците на граѓаните, доколку поинаку 
не е регулирано со оваа одлука и Тарифата за ко-
муналните такси. 

Член 5 
Обврзниците на комуналните такси од точка 

1, 5, 6 и 7 од член 1 на оваа одлука се должни 
на надлежниот орган за приходи на Општината да 
му поднесат пријава со потребни податоци за утвр-
дување висината на таксата до 31 јануари во го-
дината за која се врши облогот. 

Ако во текот на годината почнат да се корис-
тат предмети или услуги од претходниот став на 
овој член, обврзниците се должни да поднесат при-
јава во рок од 30 дена од денот на почетокот на ко-
ристењето. 

Член 6 
Пресметувањето и наплатувањето на таксата 

од точка 2 и 3 од член 1 на оваа одлука го врши 
угостителска организација на здружениот труд и 
физичките лица што издаваат сместување (ноќева-
ње) и површини за време на употреба. 

Пресметувањето и наплатувањето на таксата од 
точка 4, 8 и 10 од членот 1 на оваа одлука го врши 
надлежниот орган на Општината при давање доз-
вола за користење на тротоари, држење витрини 
и друг простор за одредени дејности. 

Пресметувањето и наплатувањето на таксата од 
точка 9 од член 1 на оваа одлука го врши овластена 
комунална организација на здружениот труд која 
има организирано чување на возила. 

Член 7 
Наплатата на комуналната такса за користење 

на улици со патнички друмски моторни возила се 
врши истовремено со поднесувањето на барањето за 
регистрацијата односно за продолжувањето важнос-
та на регистрацијата, без да се издава посебно ре-
шение или писмено известување за облог на оваа 
такса. 

Член 8 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за комунални такси, бр. 
12497/1 од 27. 12. 1974 година, објавена во „Служ-
бен гласник на општина Куманово", бр. 12/74. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 07-35/2 Претседател 
31 јануари 1977 година на Извршниот совет, 

Куманово Миодраг Спасовски, с. р. 

Т А Р И Ф А 
ЗА КОМУНАЛНИ ТАКСИ 

Тар. бр. 1( 

За секој истакнат натпис (фирма) на работните 
простории со кој се означува дека одредено физич-
ко или правно лице врши извесна дејност или зани-
мање се плаќа такса и тоа: 
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1. Правни лица: 

а) За натписи на дирекции: 
— за производни, трговски и 

'угостителски организации 
на здружениот труд 10.000 дин. 

— за земјоделски задруги 5.000 ,, 
— за останати организации на 

здружениот труд 3.000 „ 
б) За натписи на економски еди-

ници (погони, дуќани, продав-
ници, откупни станици, серви-
си, претставништва и сл): 

— за производни, трговски и 
угостителски организации 
на здружениот труд 3.000 дин. 

— за земјоделски задруги 2.000 ,, 
— за останати организации на 

здружениот труд 1.000 ,, 

2. Граѓани и граѓанско-правни лица: 

а) За натпис на угостителска и 
адвокатска дејност 1.000 дин. 

б) За натпис на останати дејности 200 ,, 
Забелешка : 

1. Ако се истакне натпис (фирма) во второто по-
лугодие, се плаќа половина такса според овој тар. 
број. 

2. Правните лица таксата од овој тар. бр. ја 
плаќаат одеднаш во рок од 30 дена од добивањето 
на решението за облог, а граѓаните и граѓанско-
правните лица тримесечно со останатите придо-
неси и даноци на граѓаните. 

Тар. бр. 2 
За привремен престој на лица во туристичките 

места до 30 дена се плаќа на име туристичка такса 
за секој ден по 1 динар. 

Забелешка: 
1. Таксата по овој тар. бр. ја плаќаат лицата кои 

привремено до 30 дена престојуваат во туристички-
те места. 

2. Наплатената такса од овој тар. бр. се упла-
тува на соодветна сметка на приходите ка ј банката 
до 5 во месецот за изминатиот месец. 

Тар. бр. 3 
За користење на површина на кампови, шато-

ри и друга слична употреба се плаќа по 5 динари 
дневно. 

Ако покрај кампот — шаторот и друго се пар-
кира моторно возило, за истото посебно се плаќа 
дневно по 2 динари. 
Забелешка: 

1. Таксата од овој тар. бр. ја плаќа лицето 
кое користи слободни површини за поставување на 
кампови, шатори и други слични објекти. 

2. Наплатената такса од овој тар. бр. се упла-
тува на соодветна сметка на приходи ка ј банката до 
5-ти во месецот за изминатиот месец. 

Тар. бр. 4 
За користење на тротоари пред деловните прос-

тории за вршење на стопанска дејност, се плаќа 
такса за секој квадратен метар заземена површина 
дневно по 5 динари. 
Забелешка: 

1. Таксата по овој тар. бр. ја плаќа лицето — 
корисник кој што го зазема тротоарот за деловна 
цел. 

2. Оваа такса се плаќа при добивањето на доз-
вола за користење на тротоар од органот надлежен 
за давање на дозволи. Овој орган не може да изда-
де дозвола за користење на тротоар за вршење де-
ловна дејност додека претходно не ја плати таксата 
за сето време за кое се дава дозвола. 

Тар. бр. 5 
За истакнување на повремени или стални рек-

лами на јавни места, без оглед на видот и големи-
ната, се плаќа годишно такса од 500 динара. 
Забелешка: 

Таксата од овој тар. бр. е еднократна и се пла-
ќа во рок од 15 дена од приемот на решението за 
облогот. 

Тар. бр. 6 
За држење музика во јавните локали годишно 

се плаќа: 
а) за привремено — 1.000 динари, 
б) за постојано — 2.000 динари. 

Забелешка: 
Таксата по овој тар. бр. се плаќа еднократно во 

рок од 15 дена од денот на приемот на решението 
за облог. 

Тар. бр. 7 
За држење предмети за игра во јавни локали 

се плаќа годишно такса и тоа: 
1. За билјард 1.000 дин. 
2. За карти за играње, табла, доми-

но и др. освен шах, за секој шпил 
или гарнитура по 200 ,, 

Забелешка: 
Таксата по овој тар. бр. се плаќа еднократно и 

во рок од 15 дена од приемот на решението за 
облог. 

Тар. бр. 8 , 
За држење витрини за изложување на стоки и 

вон деловните згради се плаќа годишно такса по 
500 динари. 
Забелешка: 

Таксата по овој тар. бр. се плаќа еднократно и 
во рок од 15 дена од приемот на решението за облог. 

Тар. бр. 9 
За паркирање на моторните возила и нивните 

приколки на одредено место на кое е организирано 
чување на возилата се плаќа такса и тоа: 

1. За патнички возила: 
а) до 2 часа - 1 динар; 
б) повеќе од 2' часа - 1,5 динари; 
2. За автобуси: 
а) до 2 часа — 1,5 динари, 
б) повеќе од 2 часа - 2 динари. 
3. За товарни моторни возила: 
а) до 2 часа без приколки - 1 , 5 динари, 
б) повеќе од 2 часа без приколки - 2 динари 
в) до 2 часа со приколка - 2,5 динари, 
г) повеќе од 2 часа со приколка - 3 динари. 
4. За мотоцикли: 
а) до 2 часа - 0,50 динари, 
б) повеќе од 2 часа - 1 динар. 

Забелешка: 
Таксата по овој тар. бр. ја плаќа лицето кое 

паркира возило на одредено место на кое е органи-
зирано чување на возила. 

Тар. бр. 10 
За заземање на плоштади и друг простор во 

населените места со цел за излагање на предмети 
приредување на изложби и забавни приредби за 
продажба на разни стоки, се плаќа од секој квадра-
тен метар заземена површина 10 динари. 

Тар. бр. 11 
За користење на улици со патнички друмски 

моторни возила се плаќа годишна такса и тоа: 
1. за возила до 1.000 кубика 100 дин. 
2. за возила над 1.000—1.300 кубика 200 
3. за возила над 1.300—1.500 кубика 400 " 
4. за возила на граѓани и граѓанско-

правни лица над 1.500 кубика 1.000 ,, 
5. за возила (комби возила) 500 ,, 
6. за возила на општествено-правни ли-

ца над 1.500 кубика 2.000 ,, 
Бр. 07-37/2 Претседател 

31 јануари 1977 година на Извршниот совет 
Куманово Миодраг Спасовски, с. р. 
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147. 
Врз основа на член 5 од Одлуката за измену-

вање и дополнување на Тарифата на посебниот 
општински данок на промет на производи и услу-
ги („Службен гласник на општина Куманово", бр. 
11/74), Извршниот совет на Собранието на општина 
Куманово на седницата одржана на 27. 11. 1974 
година, го утврди пречистениот текст на Одлуката 
за посебниот општински данок на промет на про-
изводи и услуги. 

Пречистениот текст на Одлуката за посебниот 
општински данок на промет на производи и услуги 
ги опфаќа: Одлуката за посебниот општински да-
нок на промет на производи и услуги („Службен 
гласник на 'општина Куманово", бр. 7/72), Одлуката 
за изменување на Одлуката за посебниот општин-
ски данок на промет на производи и услуги 
(,.Службен гласник на општина Куманово", бр. 
2/73) и Одлуката за изменување и дополнување на 
Тарифата на посебниот општински данок на про-
мет на производи и услуги („Службен гласник на 
општина Куманово", бр. 11/74) во кои е означено и 
времето на нивното влегување во сила, која гласи: 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСЕБНИОТ ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРО-

МЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

(Пречистен текст) 

Член 1 
Посебен општински данок на промет на про-

изводи и на надоместоци за услуги (во натамош-
ниот текст: посебен општински данок на промет) 
се плаќа според одредбите на Законот за одано-
чување на производите и услугите во прометот, 
Законот за посебниот данок на промет на произво-
ди и услуги и оваа одлука. 

Посебниот општински данок на промет се пла-
ќа на производи и услуги определени со Тарифата 
која е составен дел на оваа одлука. 

Член 2 
Посебниот општински данок на промет не се 

плаќа на промет на употребувани предмети, освен 
на прометот на употребувани предмети од злато 
и од други благородни метали и прометот на при-
родни скапоцени камења и природен бисер и пат-
нички и товарни друмски моторни возила што ќе 
го изврши граѓанинот непосредно, ако со оваа 
одлука не е поинаку предвидено. 

Член 3 
На граѓаните и граѓанско-правните лица (во на-

тамошниот текст: даночни обврзници — граѓани), 
кои според член 13 од Законот за посебниот данок 
на промет на производи, основниот и посебниот да-
нок на производи ,го плаќаат во паушален износ, 
висината на паушалниот износ им се утврдува до 
висината на износот пропишан во Тарифата на оп-
штинскиот данок на промет. 

Висината на данокот според претходниот став, 
за одделен даночен обврзник — граѓанин, ја утвр-
дува Органот за приходи на општината според ме-
рилата и критериумите пропишани за утврдување 
на данокот од личен доход од стопанска дејност. 

Член 4 
Паушалниот износ на данокот на промет спо-

ред став 2 од претходниот член Органот за прихо-
ди на општината го утврдува одделно за основниот, 
одделно за посебниот републички и одделно за по-
себниот општински данок на промет, сразмерно 
на учеството на стапките на овие даноци во збирна-
та стапка. 

Член 5 
На самостоен занаетчија — производител му се 

одбива основниот и посебен данок на промет на 
производите за материјалите од кои се изработени 
тие производи ако,: 

1. редовната дејност му е регистрирана претеж-
но како производна; 

2. ако води работни книги за кои е утврдено 
дека се уредно водени и дека прометот во нив е 
правилно искажан; 

3. ако производите за кои се бара одбивање на 
данокот на промет се продадени непосредно на кра ј -
ниот потрошувач; и 

4. ако данокот на промет за кој се бара одбива-
ње е платен, што со фактура или со друга соодвет-
на исправа се докажува. 

При утврдувањето на износот на платениот ос-
новен односно посебен данок на промет на упот-
ребениот материјал кој треба да се одбие, Органот 
за приходи на Општината ќе ги земе предвид и 
утврдените, односно вообичаените нормативи на 
потрошокот на тие материјали, ценејќи ја исправ-
носта на доказите поднесени од даночниот обврз-
ник. 

На самостоен занаетчија — производител кој 
не е задолжен да води работни книги, а истите ги 
води по негово барање ќе му се одбие данокот на 
промет според претходниот став доколку ги испол-
нува условите од тој став. 

Член 6 
Одбивањето на данокот според член 5 од оваа 

одлука се врши по истекот на годината во која е 
платен данокот, односно при конечниот облог на 
данокот на промет. 

Член 7 
Посебниот општински данок на промет на про-

изводи од прометот на производите на мало кој се 
врши по пат на подвижни продавници сместени 
во специјални возила и сл. се плаќа на подрач-
јето на општината во која е извршен прометот вед-
наш, а најдоцна во рок од 15 дена од извршениот 
промет. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-^ 

ка престанува да важи Одлуката за воведување на 
општински данок на промет на стоки на мало, бр. 
9625/1 и Одлуката за изменување на Одлуката за 
општинскиот данок на промет на стоки на мало и 
данокот на надоместок на услуги, бр. 2312/1 објаве-
ни во „Службен гласник на општина Куманово", бр. 
8/70 и 2/71. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со ,денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1- јануари 1975 го-
дина и ќе се објави во „Службен гласник на општи-
на Куманово". 

Бр. 12496/1 Претседател 
27 декември 1974 година на Извршниот совет, 

Куманово Миодраг Спасовски, с. р. 

Т А Р И Ф А 
НА ПОСЕБНИОТ ОПШТИНСКИ ДАНОК НА 

ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

а) ПРОИЗВОДИ: 
Тар. бр. 1 

На прометот на сите производи што служат за 
крајна потрошувачка се плаќа посебен општински 
данок, на промет на производи по стапка од 7%, 
доколку со оваа тарифа не е поинаку предвидено. 

Не се плаќа посебен општински данок на про-
мет на производи според овој тар. бр. на произво-
дите што се ослободени од основен и посебен ре-
публички данок на промет. 
Забелешка 

Со Одлуката за измена на Тарифата на посеб-
ниот општински данок на промет на производи и 
услуги, објавена во „Службен гласник на општина 
Куманово", бр. 11/76, во тар. бр. 1, стапката од 7% 
е зголемена на 8% која се применува од 1 јануари 
1977 година. 
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Тар. бр. 2 
На прометот на моторни возила и пловни об-

јекти на моторен погон се плаќа посебен општински 
данок на промет на производи по стапка од 3%. 

Посебен општински данок на промет на произ-
води од овој тар. бр. се плаќа и на моторните вози-
ла што ги увезуваат граѓаните и граѓанско прав-
ните лица. Во овој случај посебниот данок го пла-
ќа граѓанинот односно граѓанско-правното лице во 
местото на . своето живеалиште односно седиште. 

Тар. бр. 3 
На прометот на алкохолните пијалаци се плаќа 

посебен општински данок на промет и тоа: 

1. на природно вино по 1 литар 
2. на природна ракија по 1 литар: 

— јачина до 40% 
— јачина преку 40% 

3. на специјални вина (десертни, ликер-
ски и ароматизирани) и десертни пи-
јалаци, ако набавната цена по 1 литар 
изнесува: 
— над 12—15 динари 
— над 15 динари 

4. на ликери и жестоки алкохолни пи-
јалаци, ако набавната цена по 1 литар 
изнесува: 
— над 17—24 динари 
— над 24 динари 

5. за пиво 
6. на вештачка ракија и други алкохол-

ни пијалаци, освен на пијалаци на 
кои се плаќа посебен данок според 
точка 1, 2, 3, 4 и 5 од овој ,тар. број 

0,40 дин. 

1,20 
2,00 ,, 

1,50 
2,50 

1,50 
2,50 
15% 

15% 

Дин. 

дин. 

Тар. бр. 4 
На прометот на книги, брошури, весници, спи-

санија, картографски производи, каталози и други 
публикации се плаќа посебен општински данок на 
промет на производи по стапка од 10%. 

Не се плаќа посебен општински данок на про-
мет на производи според овој тар. бр. за кои не се 
плаќа и основен и посебен републички данок на 
промет. 

Тар. бр. 5 
Данок на промет во годишен паушален износ се 

плаќа и тоа: 
1.за лицата во селата кои претежно се зани-

маваат со земјоделска дејност, а стопанската дејност 
ја вршат како споредно занимање — до 1.000 ди-
нари; 

2. за лицата што стопанската дејност ја вршат 
без постојано работно место (дуќан) — до 1.500 ди-
нари; и 

3. за лицата кои стопанската дејност ја вршат 
со неполно работно време без постојано место на 
работа (дуќан) — до 2.000 динари. 

б) УСЛУГИ: 
Тар. бр. 6 

Посебен општински данок на надоместок за из-
вршени услуги од граѓаните и граѓанско-правните 
лица се плаќа и тоа: 

1. фотографи, шивачи, саатчии, фризери, боја-
џии, хемиско чистење, кујунџии, стаклоресци, пре-
дузимачи на градежни објекти, прецизни механича-
ри, фасадери, бравари, терацери, паркетари, водо-
инсталатер^ електроинсталатери и молеро-фарбари 
- 5%; 

2. авто-превозници, авто-механичари, авто-ла-
кери, авто-лимари и волновлачари — 8%; и 

3. електровинклери — 10%. 

Бр. 12496/1 
27 декември 1974 година 

Куманово 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Миодраг Спасовски, с. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

88. Одлука за именување на советник во 
Претседателството на СРМ по опште-
ствено-економски прашања — — — — 177 

89. Решение за именување самостоен совет-
ник во Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македо-
нија — — — — -— — — — — 177 

90. Решение за разрешување од должност 
советник во Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија — — — — — — — — 177 

91. Решение за именување главен инспектор 
на Републичкиот инспекторат за труд — 177 

92. Решение за именување советник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за оп-
штествено планирање — — — — — 177 

93. Решение за разрешување од должност 
главен инспектор на Републичкиот ин-
спекторат за труд — — — — — — 178 

94. Програма за спроведување на задолжи-
телна имунизација на населението против 
заразните болести во 1977 година — — 178 

95. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 88/75 од 20 октомври 1976 година - 180 

96. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 95/75 од 22 декември 1976 година - 181 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

137. Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за стапките и тарифата на при-
донесите на здравственото осигурување 
на работниците (Куманово) — — — — 181 

138. Одлука за стапките и износите на при-
донесите за здравственото осигурување на 
земјоделците за 1977 година (Куманово) 182 

139. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Самоуправната интересна за-
едница за социјална заштита на Општина 
Куманово за 1977 година — — — — 182 

140. Одлука за одредување стапката на при-
донесот за вработување (Куманово) — 182 

141. Одлука за утврдување стапките на Оп-
штинската самоуправна интересна заед-
ница на културата на општината Кума-
ново за 1977 година — — — — — — 183 

142. Одлука за утврдување стапки на придо-
неси за финансирање на основното обра-
зование и другите корисници за 1977 го-
дина (Куманово) — — — — — — 183 

143. Одлука за утврдување на стапките на 
придонесот за финансирање на опште-
ствената заштита на децата за 1977 го-
дина (Куманово) — — — — — — 183 

144. Одлука за определување висината на 
стапките на придонесот за социјална за-
штита на општина Тетово — — — — 183 

Прописи на општинските собранија ' 

Куманово 
145. Одлука за општинските даноци на гра-

ѓаните (пречистен текст) — — — — 184 
146. Одлука за комунални такси (пречистен 

текст) — — — — — — — — — 189 
Тарифа за комунални такси — — — 189 

147. Одлука за посебниот општински данок 
на промет на производи и услуги (пре-
чистен текст) — — — — — — — 191 
Тарифа на посебниот општински данок на 
промет на производи и услуги — — — 191 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — работна 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник 

кај Службата на општественото книговодство. 

организација, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Петар Јаневски. Жиро-сметка број 40100-601-128 
Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


