
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 25 септември 1976 
С к о п ј е 

Број 30 Год. ХХХП 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
12 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО 
— НЕГОТИНО 

323. 
Врз основа на член 31 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за вработување и за 
материјално обезбедување за време на привре-
мена безработност („Службен весник на СРМ", бр. 
20/74) и член 9 и 33 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинска заедница за вработување, 
бр. 1631/1 од 1. IX. 1974 година, Собранието на 
Општинската заедница на вработувањето, Неготино, 
на седницата одржана на 17 март 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Придонесот за вработување се плаќа по стапка 

од 0,75,()/о од бруто личните доходи на вработените. 

II 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот за 

вработување се врши според одредбите на Законот 
за самоуправните интересни заедници за вработу-
вање и материјално обезбедување за време на 
привремена безработност. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Неготино". 

Бр. 91 
17 март 1976 година 

Неготино 
Претседател, 

Киро Витанов, е. р. 

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — НЕГОТИНО 

324. 
Врз основа на член 5, став 1, точка 8 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
станувањето („Службен весник на СРМ", бр. 49/74) 
и член 6 од Статутот, Собранието на Самоуправна-
та интересна заедница на станувањето на општи-
на Неготино, на седницата одржана на 10 март 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДО-

НЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ВО 1976 
ГОДИНА 

Член 1 
Основните организации на здружениот труд и 

"другите самоуправни организации и заедници од 
областа на стопанството, вклучувајќи ги и орга-
низациите на здружениот труд регистрирани како 
установи, распоредени во областите од 1—8 од ^Но-
менклатурата за распоредување на стопанските и 

другите организации и државни органи по дејнос-
ти, должни се да плаќаат придонес за станбена 
изградба по стапка од 4°/о применувана на дохо-
дот и тој придонес да го внесуваат на сметката на 
Заедницата за станување — Неготино. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е остварениот до-
ход намален за пресметаните законски и договор-
ни обврски, освен данокот на доход. 

Член 2 
Организациите и заедниците од областа на нес-

топанските дејности — култура, социјална деј-
ност, општествените и државните органи и служ-
би — распоредени во областите 9—0 од Номенкла-
турата за распоредување на стопанските и дру-
гите организации и државни органи по дејности, 
должни се да плаќаат придонес за станбена из-
градба по стапка од 4% применувана на бруто 
личниот доход и тој придонес да го внесуваат на 
сметката на Заедницата на станувањето — Неготино. 

Член 3 
Обврзник на придонесот за станбена изградба 

по стапка од 4°/о на бруто личниот доход е и гра-
ѓанинот кој работи со средства на трудот во него-
ва сопственост, а при тоа користи дополнителен 
труд на други лица. 

Член 4 
Обврзник на придонесот за станбена изградба 

по стапка од 4% е и Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, за 
пензионерите и другите корисници на правата од 
пензиско и инвалидско осигурување. 

Основица за пресметување и уплатување на 
придонесот од претходниот став е месечниот износ 
на пензијата. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

за станбена изградба од доходот ќе се врши според 
прописите за данокот на доход на основните орга-
низации на здружениот труд и другите самоуправ-
ни организации и заедници, а од личните доходи 
според прописите за даноците на граѓаните. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката бр. 12 од 19. XII. 1975 
година за утврдување на стапката на придонесот 
за СИЗ за станување — Неготино за 1976 година. 

Член 7 
Основачите на Самоуправната интересна заед-

ница за станување на општина Неготино (во смис-
ла на член 2 од Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на станувањето) можат со самоуп-
равна спогодба да ја зголемат со оваа одлука ут-
врдената стапка на придонесот за станбена изград-
ба, а со денот на влегувањето во сила на таа са-
моуправна спогодба ќе престане важноста на оваа 
одлука. 
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Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето. 

Бр. 12/1 
10 март 1976 година 

Неготино 
Претседател, 

Тимов Диме, е. р. 

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — РАДОВИШ 

325. 
Врз основа на член 10, став 1, точка 5 од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници на ста-
пувањето („Службен весник на СРM", бр. 49/74) и 
член 11, точка 7 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинска самоуправна интересна за-
едница на станувањето — Радовиш, Собранието иа 
СИЗ на станувањето, на седницата одржана на 30 
јуни 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И РАСПРЕДЕЛ-
БАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 

СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдува висината на стапката на придоне-

сот за станбена изградба за 1976 година и тоа: 
1. 4% на доходот од ОЗТ од стопанството; 
2. 4% на бруто личниот доход од ОЗТ од не-

стопанството. 
Член 2 

Обврзници на придонесот од доходот се ос-
новните организации на здружениот труд и дру-
гите самоуправни организации од областа на сто-
панството, како и организациите на здружениот 
ТРУД регистрирани како установи распоредени во 
областите од 1 до 8 од Номенклатурата за распре-
делување на стопанските организации и државни 
органи по дејности. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е остварениот доход 
намален за пресметаните законски и договорни 
обврски, освен данокот на доход. 

Член 3 
Обврзници на придонесот од личниот доход се 

работниците што остваруваат личен доход во ра-
ботните организации од нестопанска дејност, ос-
вен работниците од член 2 од оваа одлука. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува бруто личниот доход. 

Член 4 
Основица за пресметување на придонесот од 

личниот доход на работниците вработени ка ј ра-
ботните луѓе што работат со средства на трудот 
во сопственост на граѓаните и користат дополни-
телен труд на други лица е бруто личен доход. 

Член 5 
Обврзник на придонес за станбена изградба е 

Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување за пензионерите и корисниците на права-
та од пензиското и инвалидското осигурување. 

Основица за пресметување на придонесот за 
станбена изградба од член 5 од оваа одлука е ви-
сината на исплатените пензии на пензионерите во 
општина Радовиш. 

Член 6 
Средствата собрани по сите основи за станбена 

изградба ќе се распределат по следните стапки. 
1. 50% за изградба и купување на станови за 

работните луѓе со пониски доходи во семејството 
— солидарна станбена изградба; 

2. 15'% за изградба и купување на станови и 
кредитирање на индивидуална станбена изградба за 
учесниците во НОБ; 

3. 8'°/о за изградба и купување на станови за ос-
новните организации на здружен труд кои не рас-
полагаат со средства за станбена изградба; 

4. 20% за давање на кредит на работниците од 
организациите на здружен труд за индивидуална 
станбена изградба; 

5. 1% за надоместок на делот од станарината 
на одделни категории на станови; 

6. 6% за надоместок за работа на Стручната 
служба. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1976 година. 

Бр. 02-293 
30 јуни 1976 година 

Радовиш 
Претседател, 

Никола Митев, е. р. 

СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — РАДОВИШ 

326. 
4 

Врз основа на член 11 и 24 од Законот за са-
моуправните интересни заедници за социјална за-
штита („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 
14 од Статутот на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница во Радовиш, Собранието на За-
едницата, на седницата одржана на 12. 2. 1975 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИ-
ДОНЕСОТ НА ОПШТИНСКАТА ИНТЕРЕСНА ЗА-

ЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
РАДОВИШ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите што ги плаќаат основните организа-
ции на здружениот труд и другите организации од 
областа на стопанството, вклучувајќи ги и орга-
низациите на здружен труд регистрирани како ус-
танови распоредени во областа од 1—8 од Номен-
клатурата за распоредување на стопанските и дру-
ги организации и државни органи по дејности од 
доходот, работните луѓе што остваруваат личен до-
ход од работен однос, освен работниците вработе-
ни ка ј обврзниците од член 21 на Законот за само-
управните интересни заедници за социјална зашти-
та, работните луѓе што самостојно вршат земјо-
делска, стопанска и нестопанска дејност. 

Член 2 
Во 1975 година стапки на придонеси се: 
1. 0,30% од доходот на основните организации 

па здружен труд (член 21 од Законот), 
2. 0,25% од личен доход од работен однос (чл. 

22 од Законот), 
3. 0,37% ОД личен доход од самостојно вршење 

на земјоделска стопанска и нестопанска дејност 
(член 23 од Законот). 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јану-
ари 1975 година. 

Бр. 01-1 
12 февруари 1975 година 

Радовиш 
Претседател, 

Љупчо Димитриев, е. р. 
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СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
— РАДОВИШ 

327. 
Врз основа на член 14, став 1, точка 3 од Ста-

тутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата, а по 
предлог па Извршниот одбор од седницата од 26. 
12. 1975 година, Собранието на Општинската само-
управна интересна заедница за општествена зашти-
та на децата, на седницата одржана на 16 јануари 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ 
НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ДЕЦАТА — РАДОВИШ 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат стапки на при-

донесите од личен доход од работен однос, од ли-
чен доход од земјоделска дејност, од личен доход 
од самостојно вршење на стопанска дејност и од 
личен доход од самостојно вршење на нестопан-
ска дејност, по кој ќе се обезбедуваат средства на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата. 

П 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна заедница за општествена 
заштита на децата изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
— по стапка од 0,50%) на бруто личен доход; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — по стапка од 0,50%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност — по стапка од 1%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност — по стапка од 1%. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 1. 1976 година. 

Бр. 10 
16 јануари 1976 година 

Радовиш 
Претседател, 

Бојаџиева Невенка, е. р. 

СИЗ НА КУЛТУРАТА — РАДОВИШ 

328. 
Врз основа на член 14 и 20 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74), Статутот на 
Заедницата и резолуциите на порастот (од 14°/«), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на културата на општината Радовиш, на седницата 
одржана на 1 април 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
3 4 УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА СА-
МОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 
КУЛТУРАТА НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 1976 

ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос од не-
стопанството, од личен доход од земјоделска деј-
ност по катастарскиот приход и од личен доход 
од самостојно вршење на стопанска и нестопанска 
дејност во 1976 година. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна заедница за култура во 
Радовиш изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
од ^стопанските организации — по стапка од 
0.48% 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — по стапка од 0,35°/» од катастарскиот при-
ход: 

придонес од вршење самостојна стопанска 
дејност од личен доход — по стапка од 0,37%; и 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност — по стапка од 0,11°/о. 

Член 3 
Со оваа одлука, покрај основните организации 

на здружениот труд, чие седиште се наоѓа надвор 
од Радовиш, се опфаќаат и сите други организа-
ции на здружен труд кои со своите истурени ООЗТ, 
погони, деловници, експозитури, продавници и 
слично делуваат на подрачјето на општината Ра-
довиш. Доколку не може да се утврди доходноста 
па овие организации истурени во Радовиш, ќе се 
наплаќа придонес од личен доход од работен од-
нос по стапка од 0,48%. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1976 година. 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи одлуката донесена на 1. 2. 1975 година. 
Оваа одлука ќе биде објавена во „Службен глас-
ник на општината Радовиш". 

Бр. 02-1 
1 април 1976 година 

Радовиш 
Претседател, 

Борис Чапов, е. р. 

СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — РАДОВИШ 

329. 
Врз основа на член 34 и 47 од Законот за са-

моуправните интересни заедници за физичка кул-
тура („Службен весник на СРЖ", бр. 5/74) и член 
69, 71 и 72 од Статутот на СИЗ за физичка кул-
тура на општина Радовиш, Собранието на СИЗ за 
физичка култура, на седницата одржана на 20. 
1. 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА 
ГРАЃАНИТЕ ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА НА ОП-

ШТИНА РАДОВИШ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос вон сто-
панството, од личен доход од земјоделска дејност, 
доход од самостојно вршење на нестопанска деј-
ност, по кои ќе се обезбедуваат средства за Са-
моуправната интересна заедница за физичка кул-
тура на општина Радовиш. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна заедница за физичка 
култура изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
во нестопанството по стапка од 0,30% од бруто из-
нос; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност по стапка од 0,20% ОД катастарски доход; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност по стапка од 0,20%. 
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Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката бр. 05.675 од 29. 5. 1974 
година, објавена во „Службен гласник на општина 
Радовиш". 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

а ќе се применува од 1. 1. 1975 година, освен од-
редбата за стапките на придонесот од личен до-
ход од работен однос која ќе се применува од 1. 
4. 1975 година. 

Бр. 4 
20 јануари 1975 година 

Радовиш 
Претседател, 

Мирко Димитров, с. р. 

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — КРУШЕВО 

330. 
Врз основа на член 5, точка 8 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на станувањето 
(„Службен весник на СРМ", бр. 49/74) и член 17 
став 1, точка 5 од Статутот на СИЗ, Собранието 
на СИЗ на станувањето — Крушево, на седницата 
одржана на 30 март 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС 

ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
ОЗТ и другите самоуправни организации од об-

ласта на стопанството, вклучувајќи ги и ОЗТ ре-
гистрирани како установи, распоредени во области-
те од 1—8 од Номенклатурата за распоредување на 
стопанските и другите организации и државни ор-
гани по дејности, се должни да плаќаат придонес 
по стапка од 2,40% применувана на доходот и да 
го внесуваат на сметката на СИЗ на станувањето 
на општината Крушево. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е остварениот доход 
намален за пресметаните законски и договорни об-
врски освен данокот на доход. 

Член 2 
Организациите и заедниците од областа на 

културата, социјалната дејност, општествените и 
државни органи и служби распоредени во облас-
тите 9—0 од Номенклатурата за распоредување на 
стопанските и другите организации и државни ор-
гани по дејности се должни да плаќаат придонес 
по стапка од 4,00% применувана на бруто личниот 
доход и да го внесуваат на сметката на СИЗ на 
станувањето на општината Крушево. 

Член 3 
Обврзници на придонес од личен доход по 

стапка од 4,00'°/о применувана на бруто личниот 
доход се работниците вработени ка ј работните лу-
ѓе што работат со средства на трудот во сопстве-
ност на граѓаните и користат дополнителен труд 
на други лица. 

Член 4 
Обврзник на придонесот за станбена изградба 

по стапка од 4,00% е Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на СР Македонија за 
пензионерите и корисниците на правата од пен-
зиско и инвалидско осигурување. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став е месечниот износ на пензијата. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од доходот се врши според прописите за данокот на 
доход на ООЗТ и другите самоуправни организа-
ции и заедници, а од личниот доход според про-
писите за даноците на граѓаните. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен гласник на општината Кру-
шево, а ќе се применува од 1. 6. 1976 година. 

Бр. 02-10/2 
21 април 1976 година 

Крушево 
Претседател, 

Наум Крстески, е. р. 

СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
— ГОСТИВАР 

331. 
Врз основа на член 60 од Законот за опреде-

делени облици за општествена заштита на децата 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 27 
од Статутот на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за општествена заштита на де-
цата — Гостивар, Собранието на Заедницата, на 
седницата од 26 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ДЕТСКАТА ЗАШТИТА 

ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
За 1976 година се определува стапката на при-

донесот за ОСИЗ за општествена заштита на де-
цата и тоа: 

1. придонес од личен доход од работен однос 
— 0,50%; 

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

3. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност — 1°/о; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност — 1%. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1976 година. 

Бр. 152 
22 јануари 1976 година 

Гостивар 
Претседател, 

д-р Селам Селамоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — 
ДЕМИР ХИСАР 

332. 
Врз основа на член 9, став 1, точка 3 од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници на обра-
зованието („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), а 
во врска со член 27 од Статутот на Самоуправната 
интересна заедница на основното образование на 
општината Демир Хисар, Собранието на СИЗ на 
образованието, на седницата одржана на 25 фев-
руари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВА-

НИЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите што ќе се пресме-

туваат и уплатуваат за обезбедување средства на 
Самоуправната интересна заедница за основното 
образование на општината Демир Хисар, се утвр-
дуваат и тоа: 

1. придонес од личен доход од работен однос 
— по стапка од 4,15'и/о; 
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2. придонес од личен доход од земјоделска 
дејност — по стапка од 5%; 

3. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност — по стапка од 4,50%. 

Член 2 
Во однос на обврзниците, основиците, пресме-

тувањето и уплатувањето на придонесот ќе се 
применуваат одредбите од член 20, 21 и 22 од За -
конот за СИЗ на образованието („Службен весник 
на СРИ", бр. 5/74). 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1976 година. 

Бр. 01-125/1 
5 јануари 1976 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — СТРУМИЦА 

333. 
Врз основа на член 10, став 1, точка 5 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
станувањето („Службен весник на СРМ", бр. 49/74) 
и член 12, став 1, точка 5 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинска самоуправна ин-
тересна заедница на станувањето, Собранието на 
Општинската заедница на станувањето — Струми-
ца, на седницата одржана на 19 мај 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И РАСПРЕДЕЛ-
БАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 

СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Се утврдува висината на придонесот за стан-

бена изградба по стапка од 4% на: 
1. доходот на основните организации на здру-

жениот труд, и 
2. личниот доход. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот се основ-

ните организации на здружениот труд и другите 
самоуправни организации од областа на стопанство-
то, како и организациите на здружениот труд ре-
гистрирани како установи, распоредени во облас-
тите од 1—8 од Номенклатурата за распоредување 
на стопанските и другите организации и државни 
органи по дејности. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е остварениот доход, 
намален за пресметаните законски и договорни об-
врски, освен данокот на доход. 

Член 3 
Обврзници на придонесот од личниот доход се 

работниците што остваруваат личен доход од рабо-
тен однос, освен работниците од чл. 2 на оваа од-
лука. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува бруто личниот до-
ход. 

Член 4 
Основица за пресметување на придонесот од 

личниот доход на работниците вработени ка ј ра-
ботните луѓе што работат со средства на трудот 
во сопственост на граѓаните и користат дополни-
телен труд на други лица е бруто личниот доход 
на работниците. 

Член 5 
Обврзник на придонесот за станбена изградба е 

Заедницата за пензиско и инвалидско осигурување 
за пензионерите и корисниците на правата од пен-
зиско и инвалидско осигурување. 

Основиците за пресметување на придонесот за 
станбена изградба од член 1 на оваа одлука ќе се 
распределуваат на начинот како следува: 

7,0% за надоместување на делот од станари-
ните на одделни категории корисници на станови; 

20,0% за изградба и купување односно креди-
тирање на станови за учесниците од НОВ; 

36,5% за изградба и купување на станови за 
работните луѓе со пониски доходи; 

36,5'% за изградба и купување на станови за 
основните организации на здружениот труд и за 
давање кредити за станбена изградба. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 5 јануари 1975 
година. 

Бр. 02-17/1 
20 мај 1975 година 

Струмица 
Претседател, 

Васил Печков, е. р. 

СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — 
СТРУМИЦА 

334. 
Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), Со-
бранието на Општинската самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — Струмица, на 
седницата одржана на 15 април 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД 
ДОХОДОТ НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД И УСТАНОВИТЕ ШТО ОСТВА-
РУВААТ ДОХОД И УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИ-
ТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА 
ГРАЃАНИТЕ ЗА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ 

ЗАЕДНИЦИ ЗА ОПШТИНА СТРУМИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се потврдуваат одлуките за 

утврдување на стапките на придонесите од лич-
ните доходи на граѓаните и стапките на придоне-
сите од доходот и личниот доход од работен однос 
на организациите на здружен труд и установите 
што остваруваат доход за Општинската самоуправ-
на интересна заедница за социјална заштита — 
Струмица и тоа: 

— придонеси од доход на ОЗТ со стапка 0,15% 
— придонеси од личен доход од работен 

однос од нестопанството со стапка 0,15% 
— придонеси од личен доход од земјо-

делска дејност со стапка 0,60% 
— придонеси од личен доход од само-

стојно вршење на стопанска дејност 
со стапка 0,50% 

— придонеси од личен доход од само-
стојно вршење на нестопанска деј-
ност сб стапка од 0,50% 

Член 2 
Со донесувањето на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката бр. 02-15 од 23. 4. 1975 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

нејзиното донесување, а ќе се применува од 1. 1. 
1976 година. 

Бр. 02-41 
20 април 1976 година Претседател, 

Струмица Миле Витанов, е. р. 



Стр. 774 — Бр. 30 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 25 септември 1976 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО 
— СТРУМИЦА 

335. 
Врз основа на член 31 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на вработувањето и 
за материјалното обезбедување за време на при-
времената безработност и член 17, став 1, точка 5 
од Статутот на Општинската заедница на вработу-
вањето — Струмица, Собранието на Општинската 
заедница на вработувањето, на седницата одржана 
на 13 мај 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-

ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

I 
Важноста на Одлуката за стапката на придо-

несот за вработување, бр. 02-375 од 30 септември 
1974 година, која беше во примена и во 1975 го-
дина, се продолжува и во 1976 година, според која 
придонесот за вработување ќе се пресметува и 
плаќа од личниот доход на работниците во кои 
се содржани придонесите и даноците што се пла* 
ќаат од личниот доход (бруто личен доход) по 
стапка од 0,75"/о. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1976 година. 

Бр. 0205-327/3 
13 мај 1976 година 

Струмица 
Претседател, 

дипл. инж. агр. Славчо Арсов, е. р. 

СИЗ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — 
— СТРУМИЦА 

336. 

Врз основа на член 9, став 1, точка 3 од Зако-
нот за самоуправните интересни заедници на обра-
зованието („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и 
член 22, став 1, точка 3 од Статутот на Заедни-
цата на основното образование, Собранието на За -
едницата на основното образование — Струмица, 
на редовната седница одржана на 31 мај 1976 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСНОВНО-

ТО ОБРАЗОВАНИЕ — СТРУМИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапки на прр1-

донесите од личен доход од работен однос, од ли-
чен доход од земјоделска дејност и од личен до-
ход од самостојно вршење на стопански и несто-
пански дејности, по кои ќе се обезбедуваат сред-
ства за Заедницата на основното образование — 
Струмица. 

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 
Заедницата на основното образование — Струмица 
изнесуваат: 

1. од придонесот од личен доход од работен од-
нос по стапка од 4,30%; 

2. од придонесот од личен доход од земјодел-
ска дејност по стапка од 10"/« и 

3. од придонесот од личен доход од самостојно 
обавување на стопански и нестопански дејности по 
стапка од 6"/о. 

Член 2 
Обврзници на придонесот за основното образо-

вание и воспитание од личен доход се работници-
те што остваруваат личен доход од работен однос. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став претставуваат сите 
парични примања според Законот за даноците на 
граѓаните. 

Член 3 
Обврзници па придонесот за основното образо-

вание и воспитание се и работните луѓе што само-
стојно вршат земјоделска, стопанска и нестопанска 
дејност. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е основицата на која 
се плаќа данок според Законот за даноците на 
граѓаните. 

Член 4 
Се ослободуваат од плаќање на -придонес од ли-

чен доход од земјоделска дејност обврзниците од 
населените места: Бадилен, Бајково, Барбарево, Бе-
лотино, Варварица, Висока Маала, Дорламбос, Ме-
мешли, Орманли, Нивичино, Попчево, Раборци, 
Рич, Стиник, Трибичино и Три Води. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

за основното образование и воспитание од личен 
доход од работен однос го вршат исплатителите 
на личните доходи. 

Утврдувањето и наплатата на придонесот на 
основното образование и воспитание од личен до-
ход од член 3 на оваа одлука го врши Органот за 
приходи на општината во роковите и на начин про-
пишан со Законот за даноците на граѓаните. 

Член 6 
Во поглед на пресметувањето и уплатувањето, 

олеснувањето и ослободувањето, застареноста на 
присилната исплата и отписот на придонесот од ли-
чен доход за основното образование и воспитание 
и казните се применуваат соодветните одредби од 
Законот за даноците на граѓаните. 

Член 7 
Одлуката бр. 25/1 од 13 март 1975 година за 

утврдување на стапки на придонесите од личен 
доход на граѓаните за финансирање на Заедни-
цата на основното образование — Струмица пре-
станува да важи на 1. I. 1976 година. 

Одлуката бр. 02-103/2 од 30. VI. 1975 година за 
измена на Одлуката за утврдување стапки на при-
донесите од личен доход на граѓаните за финан-
сирање на Заедницата на основното образование — 
Струмица престанува да важи на 1. I. 1976 година, 
освен одредбата од член 1, став 2, алинеја 1 која 
ќе важи до 1. VII. 1976 година. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1976 го-
дина, освен ставот 2, алинеја 1 на членот 1 од 
Одлуката за измена на Одлуката за утврдување 
стапки на придонесите од личните доходи на гра-
ѓаните за финансирање на Заедницата на основ-
ното образование — Струмица, бр. 02-103/2 од 30. 
VI. 1975 година. 

Бр. 03-386/1 
31 мај 1976 година 

Струмица 
Претседател, 

Кирил Златанов, е. р. 
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СИЗ НА КУЛТУРАТА — СТРУМИЦА 

337. 
Врз основа на член 14, точка 5 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 23, 
точка 5 од Статутот на Интересната заедница на 
културата во Струмица, Собранието на Заедни-
цата на кулутрата — Струмица, на седницата одр-
жана на 31 март 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ОД ДОХОДОТ НА 
ОЗТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА 
КУЛТУРАТА — СТРУМИЦА ВО 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос, од ли-
чен доход од земјоделска дејност, доход од ОЗТ, 
од личен доход од самостојно вршење на стопан-
ска дејност и од личен доход од самостојно врше-
ње на нестопанска дејност, по кои ќе се обезбеду-
ваат средства за Заедницата на културата — Стру-
мица. 

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 
Заедницата на културата изнесуваат: 

— придонес од доходот на ОЗТ во 
стопанството по стапка од 0,33% 

— придонес од личен доход од раб. 
однос од нестопанство 0,33% 

— придонес од личен доход од земјод. 
дејност 1,00% 

— придонес од доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска 
Дејност 2,00% 

Член 2 
Обврзници на придонесот за културата од ли-

чен доход се работниците што остваруваат личен 
доход од работен однос. Основица за пресметување 
и плаќање на придонесот од л. доход од работен 
однос, од личен доход од земјод. дејност, од дохо-
дот на ОЗТ и од личен доход од самостојно врше-
ње на стопански и нестопански дејности, претста-
вуваат сите парични примања според Законот за 
даноците на граѓаните. 

Се ослободуваат од плаќање на данок од ли-
чен доход од земјоделска дејност даночните обврз-
ници од населените места: Бадилен, Бајково, Бар-
барево, Белотино, Варварица, Висока Маала, Ме-
мешли, Орманли, Нивичино, Попчево, Раборци, Рич, 
Стиник, Трибичино, Три Води и Дорломбос. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

за културата од личен доход од работен однос го 
вршат исплатителите на личните доходи. 

Утврдувањето и наплатата на придонесот за 
култура од личен доход од член 2 на оваа одлука, 
го врши органот за приходи на Општината во ро-
ковите и на начин пропишани со Законот за дано-
ците на граѓаните. 

Член 4 
Во поглед на пресметувањето и уплатување-

то, олеснувањата и ослободувањата, застареноста 
на присилната наплата и отписот на придонесот 
од личен доход за културата и казните се приме-
нуваат соодветните одредби од Законот за дано-
ците на граѓаните. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за утврдува-
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ње на стапки на придонесите од личните доходи 
на граѓаните и од доходот за самоуправните инте-
ресни заедници во општина Струмица, донесена од 
страна на Општинското собрание. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето а ќе се применува од 1. I. 1976 година. 

Број 03-156/1 
31 мај 1976 година 

Струмица 
Претседател, 

Нада Лисичкова, е. р. 

СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СТРУМИЦА 

338. 
Врз основа на член 14, точка 5 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на физичката 
култура („Службен весник на СРМ" бр. 5/74) и 
член 72 од Статутот на Самоуправната интересна 
заедница за физичка култура — Струмица, Собра-
нието на Заедницата на физичката култура — 
Струмица, на седницата одржана на 26 декември 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДОХОДОТ ОД ОЗТ ВО 
СТОПАНСТВОТО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕД-
НИЦАТА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО СТРУ-

МИЦА ВО 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос, од ли-
чен доход од земјоделска дејност, доход од ОЗТ 
во стопанството, од личен доход од самостојно 
вршење на стопанска дејност и од личен доход од 
самостојно вршење на нестопанска дејност по кои 
ќе се обезбедуваат средства на Заедницата на фи-
зичката култура во Струмица. 

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 
Заедницата за физичка култура — Струмица изне-
суваат: 

— придонес од личен доход од работен 
однос со стапка од 0,50% 

— придонес од личен доход од земјо-
делска дејност од 0,60% 

— придонес од доходот од ОЗТ по 
стапка од 0,50% 

— придонес од личен доход од самостој-
но вршење на стопанска дејност по 
стапка од 1% 

— придонес од личен доход од самос-
тојно вршење на нестопанска деј-
ност 1'% 

Член 2 
Се ослободуваат од плаќање придонес од ли-

чен доход од земјоделска дејност обврзниците од 
населените места: Бадилен, Бајково, Барбарево, 
Белотино, Варварица, Висока Маала, Дорламбос, 
Мемешли, Орманли, Нивичино, Попчево, Раборци, 
Рич, Стиник, Трибичино и Три Води. 

Член 3 
Во поглед на пресметувањето и уплатувањето, 

олеснувањето и ослободувањето, застареноста на 
присилната наплата и отписот на придонесите за 
физичка култура и казните се применуваат соод-
ветни одредби од Законот за даноците на граѓа-
ните, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за утврдување 
стапки на придонесите од лични доходи на гра-
ѓаните и доходот од ОЗТ во стопанството за Само-
управната интересна заедница, бр. 03-10/1 од 4. Ш. 
1975 година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 го-
дина. 

Бр. 03-109/1 
23 јули 1976 година 

Струмица 
Претседател, 

Лазо Караколев, с. р. 

ПРОПИСИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА РАДОВИШ 

339. 

Врз основа на член 1 од Законот за оданочува-
ње на производите и услугите во прометот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 34/72, 39/72, 46/72, 
55/72 и 28/73) и Уредбата за измени и дополнувања 
на Уредбата за зголемување, намалување односно 
укинување на стапките на основниот данок на 
промет на одредени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/72, 46/72, 32/73, 34/73, 42/73, 
49/73, 57/73, 61/73, 3/74, 18/74, 36/74 и 38/74) и Пра-
вилникот за применување на даночните стапки и 
начинот за водење на евиденцијата и пресметува-
њето и плаќањето на данокот на промет на про-
изводи и услуги („Службен лист на СФРЈ" бр. 
37/72, 41/72, 4/73, 13/73, 37/73, 3/73 и 20/74), член 237 
и 251 точка 3 став 2 од Статутот на Општината, 
Извршниот совет на Собранието на Општината, 
на седницата одржана на 15. 5. 1975 година го утвр-
ди пречистениот текст на одлуката за посебниот 
општински данок на промет на производи и услуги. 

Пречистениот текст на Одлуката ја содржи: 
Одлуката бр. 02-324 од 3. 3. 1974 година, Одлу-
ката бр. 02-264 од 28. 2. 1975 година и Одлуката за 
измени и дополнувања на Одлуката за Посебниот 
општински данок на промет на жестоки и безал-
кохолни пијалаци од 15. 5. 1975 г<#цина, во кој е 
означено и времето на нивното влегување во сила. 

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

МЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

Член 1 
Посебниот општински данок на промет на про-

изводи и на надоместокот за услуги (во натамош-
ниот текст: посебен општински данок на промет), 
се плаќа според одредбите на Законот за оданочу-
вање на производите и услугите во прометот, За-
конот за посебниот данок на промет на производи 
и услуги и оваа одлука. 

Посебниот општински данок на промет се плаќа 
на производи и услуги определени во Тарифата 
која е составен дел на оваа одлука. 

Член 2 
Посебниот општински данок на промет не се 

плаќа на прометот на употребувани предмети, ос-
вен на прометот на употребени предмети од злато 
и други благородни метали и прометот на природни 
скапоцени камења и природен бисер, што ќе го из-
врши граѓанин непосредно ако со оваа одлука не 
е речено поинаку. 

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

натамошниот текст: даночни обврзници — граѓани) 
кои според членот 13 од Законот за посебниот да-
нок на промет на производи и услуги, основниот 
и посебниот данок на промет на производи го пла-
ќаат во паушален износ, височината на паушал-
ниот износ им се утврдува до височината на изно-
сот пропишан во Тарифата на општинскиот данок 
на промет. 

Височината на данокот според претходниот став 
зп одделни даночни обврзници — граѓани ја опре-
делува Одделението за приходи на општината спо-
ред мерилата и критериумите пропишани за утвр-
дување на данокот од личен доход од стопанска 
дејност. 

Член 4 
Паушалниот износ според став 2 од претход-

ниот член Одделението за приходи на општината 
го утврдува одделно за основниот, одделно за по-
себниот републички и одделно за посебниот оп-
штински данок на промет во три еднакви дела. 

Член 5 
На самостојните занаетчии — производители им 

се одбива основниот и посебниот данок на промет 
на производите за материјалот од кој се изработени 
тие производи ако: 

1. Редовната дејност му е регистрирана пре-
тежно како производител; 

2. Води работни книги за кои е утврдено дека 
се уредно водени и дека прометот во нив е пра-
вилно искажан; 

3. Производите за кој се бара одбивањето на 
данокот на промет се дадени непосредно на кра ј -
ниот потрошувач; и 

4. Данокот на промет за кој се бара одбивање 
е платен, што се утврдува со фактура или друга 
соодветна исправа. 

При утврдувањето на износот на платениот 
основен, односно посебен данок на промет на упо-
требениот материјал кој треба да се одбие Одде-
лението за приходи на општината ќе ги земе пред-
вид и утврдените односно вообичаените нормативи 
на потрошокот на тие материјали, ценејќи ја ис-
правноста на доказите на даночниот обврзник. 

На самостоен производител кој е задолжен да 
води работни книги, а истиот ги води по негово 
барање, ќе му се одбие данокот на промет според 
претходниот став, доколку ги исполнува условите 
утврдени во 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 односно 

на надоместокот од извршени услуги во паушален 
износ за даночните обврзници — граѓани во па-
ушален износ се утврдува според одредбите на 
чл. 3 и 4 на оваа одлука. 

Член 8 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, пре-

станува да важи Одлуката бр. 02-264 од 28. 2. 
1975 година, Одлуката за измени и дополнување 
на Одлуката за посебниот општински данок на 
промет од 15. 5. 1975 година. 

Член 9 
Одлуката влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува со Тарифата како со-
ставен дел на оваа одлука од 1. 1. 1975 година, 
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освен Тарифа бр. 1 која ќе се применува од 1. 3. 
1975 година, а точка 7 од Тарифа бр. 4 ќе се при-
менува од 1. 6. 1975 година. 

Бр. 02-264 
28 февруари 1975 година 

Радовиш 
Претседател, 

Златан Митев, е. р. 

Т А Р И Ф А 
НА ПОСЕБНИОТ ОПШТИНСКИ ДАНОК НА 

ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

А. П р о и з в о д и 

Тар. бр. 1 
На прометот на сите производи во трговијата 

на стоки на мало што служат за крајна потрошу-
вачка се плаќа посебен општински данок на про-
мет 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 тарифен број на 
производите што се ослободени од основниот и по-
себниот републички данок на промет. 

Тар. бр. 2 
На прометот на моторни возила и пловни об-

јекти на моторен погон се плаќа посебен општин-
ски данок на промет на производи по стапка од 
3'%. 

Тар. бр. 3 
Посебен општински данок на промет на надо-

местоци за занаетчиски услуги, градежни услуги, 
превоз на патници и стока од страна на граѓа-
ните и граѓанско-правните лица, на градежни ус-
луги, се плаќа по стапка од 5%. 

Тар. бр. 4 
1. На природно вино (од литар) — 1 динар; 
,2. На природна ракија (од литар) и тоа: 
— јачина до 40°/о — 2 динари; 
— јачина преку 40% — 3 динари; 
3. На специјални вина (десертни, ликерски и 

ароматизирани) и десертни пијалаци ако набав-
ната цена по литар изнесува: 

— преку 12 до 15 динари се плаќа по 3 динари; 
— преку 15 динари се плаќа — 4 динари; 
4. На ликери и жестоки алкохолни пијалаци 

ако набавната цена изнесува по 1 литар над 32 
динари — 10 динари; 

5. На пиво — 20'°/о; 
6. На вештачка ракија и други алкохолни пи-

јалаци, освен на пијалаците на кои се плаќа по-
себен данок на промет според точката 1, 2, 3, 4 и 
5 од овој тар. бр. — 40%; 

7. Посебен општински данок на промет на веш-
тачки безалкохолни пијалаци се плаќа по стапка 
од 10%. 

Тар. бр. 5 
За прометот на книги, брошури, весници, спи-

санија, картографски производи, каталози и др. 
публикации се плаќа посебен општински данок на 
промет на производи по стапка од 30%. 

З а б е л е ш к а : 
Не се плаќа посебен општински данок на про-

мет на производи според овој тарифен број за кој 
не се плаќа и основен и посебен републички данок 
на промет. 

Тар. бр. 6 
Данок на промет во годишен паушален износ 

се плаќа и тоа: 
1. За лица во селата кои претежно се занима-

ваат со земјоделска дејност, а стопанската ја вр-
шат како споредно занимање — до 5.000 динари; 

2. За лица што стопанската дејност ја вршат 
без постојано место (дуќан) — до 5.000 динари; 

3. За лица кои стопанската дејност ја вршат 
без постојано работно време и без постојано ме-
сто (дуќан) — до 5.000 динари. 

340. 
Врз основа на член 2 од Законот за комунал-

ни такси („Службен весник на СРМ", бр. 45/72), 
член 237 и 251, точка 3 став 2 од Статутот на оп-
штината Радовиш, а по претходно мислење на Со-
борот на месните заедници и Општествено-поли-
тичкиот собор, Собранието на општината, на 28 
февруари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПШТИНСКИ КОМУНАЛНИ ТАКСИ 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Се воведуваат комунални такси за предметите 

и услугите на подрачјето на општина Радовиш, 
според Законот за комуналните такси. 

Комуналните такси за предметите и услугите 
се плаќаат според таксената тарифа која е соста-
вен дел на оваа одлука. 

Член 2 
Комуналните такси се плаќаат за следните 

предмети и услуги: 
1. За секој истакнат натпис (фирма) на работ-

ните простории; 
2. За привремен престој на лица во туристички 

места; 
3. За користење на површини за подигање на 

кампови и други привремени и други употреби; 
4. За користење на тротоари пред деловните 

простории за вршење на стопански дејности; 
5. За истакнување на реклами и огласи на јав-

ил места; 
6. За држење музика во јавни локали; 
7. За држење предмети на игра во јавни ло-

кали ; 
8. За држење витрини за изложување на стоки 

во деловните простории; 
9. За користење на простории за паркирање на 

автомобили и нивните приколки, мотоцикли, мото-
ри и велосипеди на места што за тоа ќе ги опре-
дели ОПШТИНСКОТО собрание на кое е организирано 
чување на возилата; 

10. За користење на плоштади за стопанска цел. 
Член 3 

Наплатата на комуналните такси кои не ќе се 
наплатат во определен рок се врши присилно. При-
силната наплата на таксата ја врши Одделението 
за приходи според одредбите на Законот за да-
ноците на граѓаните кои сходно ќе се применуваат 
и на жалбите на првостепените решенија за облог 
и наплата на комуналните такси. 

Член 4 
Обврзниците на комуналните такси се должни 

да поднесат пријава до Одделението за приходи 
на Општинското собрание до 31 јануари во година-
та за која се плаќа комунална такса за предмети-
те и услугите кои подлежат на плаќање на кому-
нална такса. 

Член 5 
Обврзниците на комунални такси кои во текот 

на годината се стекнат со нови предмети или ус-
луги кои подлежат на плаќање на комунални так-
си според оваа одлука должни се да ги пријават 
при Одделението за приходи на Собранието на 
општина Радовиш, во рок од 15 дена од денот на 
стекнувањето на новите предмети и услуги. 
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Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за општински комунал-
ни такси, бр. 02-325/74 од 2. 3. 1974 година. 

Бр. 02-262 
3 март 1975 година 

Радовиш 

Претседател 
на Соборот на 

здружениот труд, 
Стојан Ефтимов, с. р. 

Претседател 
на Собранието 

на општината, 
Миле Кукутанов, с. р. 

И. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Т А К С Е Н А Т А Р И Ф А 

Такса за истакнати натписи (фирми) и друго 
иа работни просторни. 

Тар. бр. 1 
За секој истакнат натпис (фирма) на работна 

просторија која означува дека одредено правно 
или физичко лице врши извесна дејност или зани-
мање, се плаќа такса и тоа: 

1. Трговски претпријатија на големо 
и мало 1.000 дин. 

2. За 1 продавница — 5.000 динари; 
— за 2 продавници — по 4,500 ди-

нари; 
— за 3 продавници — по 4.000 ди-

нари; 
— за 5 продавници — по 3.500 ди-

нари; 
— за 10 продавници — по 2.500 ди-

нари; 
— за 15 продавници — по 1.500 ди-

нари; 
— преку 15 продавници — по 500 

динари во град; 
ЗОО динари во село. 

3. Стоковни куќи, минимаркети и 
супермаркети 2.000 „ 

4. Индустриски претпријатија 3.000 „ 
5. На продавници на индустриски 

претпријатија 1.000 „ 
6. На занаетчиско-производни услуж. 

претпријатија 1.000 „ 
7. На работилници и продавници на 

занаетчиски претпријатија 200 „ 
8. На електро-дистрибутивни прет-

пријатија 5.000 „ 
9. На угостителски претпријатија 3.000 „ 

10. На деловни единици на угостител. 
претпријатија 200 „ 

11 Кафана-ресторан ЗОО „ 
12. Мотели и хотели 3.000 „ 
13. На претставништва и деловници 2.500 „ 
14. На земјоделски задруги ЗОО „ 
15. На продавници на земјоделски зад-

руги и комбинати ЗОО „ 
16. На градилишта на градежни прет-

пријатија 3.000 „ 
17. На градежни објекти на гради-

лишта 1.000 „ 
18. На претпријатија за прикажување 

на филмови 500 „ 
19. На продавници за леб 200 „ 
20. На претпријатија за обраб. на тутун 5.000 „ 
21. На продавници за весници 100 „ 
22. На автотранспортни претприја-

тија 2.000 „ 
23. На гаражи на автотр. претприја-

тија 1.000 „ 
24. На водостопански претпријатија 500 „ 
25. Складишта кои вршат и промет 1.000 „ 
26. Останати складишта — магацини 500 „ 
27. Откупни станици — пунктови на 

земјоделски производи 5.000 „ 

28. 

29. 

30. 
31. 
32. 

33. 
34. 

35. 
36. 

37. 

38. 

39. 40. 

На земјоделско-индустриски прех-
ранбени комбинати 
Погони и др. деловни единици на 
земјоделско-индустриски комби-
нати 
На деловни здруженија 
На сервиси 
На проектантски организации и 
нивни единици 
На бензински станици — пумпи 
На продавници на увоз-извоз 
претпријатија 
На откупни станици за тутун 
На адвокатите, бурекчиите и моте-
лите 
На приватни угостители, ќебапчии 
и слаткари 
Останати приватни занаетчиски 
дуќани 
На Стопанската банка —- филијала 
На Осигурителниот завод 

2.000 

ЗОО 
3.000 
1.000 

1.000 
5.000 

2.500 
2.000 

ЗОО 

500 

50 
5.000 
5.000 

Тар. бр. 2 
За користење на тротоари пред деловните 

простории за вршење на стопанска дејност за се-
кој квадратен метар по 3 динари. 

Тар. бр. 3 
За истакнување на објави на јавни места се 

плаќа 2 динари од примерок. 
За истакнување на реклами — 400 динари. 
За истакнати светлечки реклами таксата се 

намалува за 50°/о. 

Тар. бр. 4 
За држење музика во јавќи локали се плаќа 

такса 150 динари месечно. 

Тар. бр. 5 
За држење витрини за изложување на стоки 

вон деловните простории се плаќа такса по 200 
динари. 

Тар. бр. 6 
За користење на простории за паркирање на 

автомобили и нивните приколки, мотори и вело-
сипеди на место што за тоа ќе го определи Општин-
ското собрание на кое е организирано чување на 
возилата по 2 динари за 1 час. 

Тар. бр. 7 
За користење плоштади за стопанска цел — 10 

динари за 1 метар квадратен. 

341. 
Врз основа на член 4 од' Законот за даноците 

на граѓаните („Службен весник на СРМ", бр. 39/72, 
3/73, 24/73, 46/73, 48/74 и 46/75) и член 237, точка 7 
од Статутот на општината Радовиш, Собранието на 
општината Радовиш на седницата на Соборот на 
здружениот труд, а по претходно мислење на Со-
борот на општествено-политичкиот собор и Собо-
рот на месните заедници, одржана на 27 февруари 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
На подрачјето на општината Радовиш се вове-

дуваат 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; 
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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 подарок; 
9. данок на згради; и 

10. данок на имот. 

Член 2 
Даноците од член 1 од оваа одлука се плаќаат 

според одредбите на Законот за даноците на гра-
ѓаните, прописите донесени врз основа на тој закон 
и одредбите на оваа одлука. 

И. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ДЕЈНОСТ 

Член 3 
Стапките на данокот од личен доход од зем-

јоделска дејност се прогресивни и различни по 
групи на катастарски општини, во зависност од 
квалитетот на земјата, начинот на обработката и 
реализацијата на производството, комуникацијата, 
близината на пазарот и др. околности. 

Катастарските општини на подрачјето на оп-
штината, за утврдување на стапките во смисла на 
претходниот став, а согласно член 64 од Законот 
за даноците на граѓаните, се распоредуваат во три 
групи, и тоа: 

I група: 
Радовиш, Раклиш, Ораовица, Подареш, Јаргу-

ллца, Покрај чево, Злеово, Калуѓерица, Сурдулци 
и Воиславци. 

И група: 
Ињево, Дамјан, Тополница, Ракитец, Долни Ра -

деш, Конче, Скоруша, Загорци, Гарван, Габревци, 
Дедино, Горна Враштица, Долна Враштица, Погу-
лево и Бучин. 

III група: 
(ридско-планински) 
Држанци, Дурутлија, Алилобасги, Караџа лар, 

Каралобаси, Коселија, Сариѓол, Худаверлија, Ша-
инташ ,Чешме Маале, Ново Село, Козбунар, Шип-
ковица, Штурово, Смиљанци, Калузлија, Паповни-
ца, Негреновци, Горни Липовиќ, Долни Липовиќ, 
Субнина, Прналија, Супурге, Аликоч и Калауз-
лија. 

Член 4 
Стапките на данокот од личен доход од зем-

јоделска дејност се: 

На основица Стапки по групи на кат. општини 
(катастарски приход) дин. 

I група И група III група 

ДО 5.000 12 8 5 
од 5.000 ДО 10.000 14 10 7 
ОД 10.000 ДО 15.000 16 12 9 

над 15.000 18 15 12 

Член 5 
Привремено се ослободува од плаќање на да-

нок од личен доход од земјоделска дејност, во 
смисла на член 55 од Законот за даноците на гра-
ѓаните, земјиштето на кое ќе се насадат: 

— нови лозја на лозарска почва за 4 години 
— малини и рибизли за 3 „ 
— ка ј син и праски за 5 „ 
— јаболки, круши и дуњи, ореви и 

костени за 8 „ 
—• бадеми, лешници, смокви, калинки 

и др. јужно овошје за 8 „ 
— сливи, цреши и др. овошје за 6 „ 

листопадни и четинарски шуми: 
— багреми, врби, тополи, четинари и 

др. шуми од низок раст за 10 „ 
— други видови на дрвја за 20 „ 

Член 6 
На површините чија плодност се подобрила со 

вонредни трошоци и работа на сопственикот со 
над 30% (регулација, заштита од поплави, ису-
шување, наводнување, заштита од порои, калци-
фикација и мелиорација на кисела земја и др. 
мелиоративни мерки), обврзникот данокот од ли-
чен доход од земјоделска дејност ќе го плаќа спо-
ред катастарскиот приход на земјата пред извр-
шување на мелиоративните мерки уште за 15 го-
дини. 

Член 7 
Обложениот данок на земја дадена под закуп 

на организација на здружен труд, за земјоделско 
производство за време подолго од три години се 
намалува за првите три години за 30°/о, а за секо-
ја наредна година уште за по 10%, но вкупното 
намалување на данокот не може да премине 80%. 

Намалувањето на данокот се врши врз основа 
на писмено барање поднесено од страна на обврз-
никот. Кон барањето обврзникот е должен да при-
ложи еден примерок од договорот. 

Ако договорот се раскине пред договорениот 
рок се врши дополнително обложување на данок 
за изминатите години според фактичкото траење 
на договорот за закуп. 

Член 8 
На индивидуалните земјоделски производите-

ли, согласно член 65в од Законот за даноците на 
граѓаните, а во врска со член 24 од Законот за 
здружување на индивидуалните земјоделски про-
изводители, им се намалува данокот од личен до-
ход од земјоделска дејност за секоја обложна го-
дина и тоа: 

1. на даночниот обврзник кој својот труд и 
средствата за работа ќе ги здружи со организаци-
ја на здружен труд и со неа остварува трајна 
производна соработка затоа што има склучено пис-
мен договор, и во рамките на таа соработка рам-
ноправно со членовите на работната заедница на 
организацијата на здружен труд управува со за-
едничките работи и соодлучува за распределбата 
на заеднички остварениот доход во рамките утвр-
дени со договорот и општиот акт на организација-
та на здружен труд — за 40%; 

2. на даночниот обврзник кој со организација 
на здружен труд, врз основа на писмен договор 
воспостави кооперативни односи за здружување на 
средствата за работа и вишокот на своите произ-
води ќе го пласира преку организација на здружен 
труд — за 30%; 

3. на даночниот обврзник кој со организација 
на здружен труд врз основа на писмен договор 
трајно воспостави кооперативни односи за врше-
ње на машински услуги, набавка на репродукциони 
материјали и др. и вишоците на своите производи 
ги пласира преку организацијата на здружен труд 
— за 20%. 

Член 9 
Се ослободуваат од плаќање на данок од ли-

чен доход од земјоделска дејност обврзниците кои 
имаат катастарски приход од ниви VI до VIII кла -
са, во катастарските општини на ридско-планински 
подрачја, ако на секој декар обработлива површи-
на одгледуваат најмалку 1 овца или на еден и 
пол хектар најмалку 1 крава. 

Како овци односно крави во смисла на прет-
ходниот став се сметаат и шилежињата односно 
јунците постари од една година. 

III. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО 
ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 

Член 10 
Данокот од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска дејност што се обложува и плаќа 
според стварен доход на даночната основица од-
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носно на делот на даночната основица што е до 
висината на просечните лични доходи во општест-
вениот сектор во стопанството во Општината се 
плаќа по стапка од 11%. 

На делот на даночната основица преку просеч-
ните нето лични доходи во општествениот сектор 
во стопанството во Општината се плаќа по стапка: 

На делот на основицата 
преку просечните лични Стапка 

доходи (динари) 
до 20.000 12 

од 20.000 до 40.000 14 
од 40.000 до 60.000 16 
од 60.000 до 100.000 18 

над 100.000 20 

Член 11 
Данок од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска дејност во годишен паушален износ 
плаќаат и тоа: 

1. лицата кои претежно се занимаваат со зем-
јоделска дејност, а повремено вршат стопанска 
дејност како споредно занимање во износ од 500 
до 2.000 динари; 

— лицата што вршат услуги со трактори, ком-
бајни, вршалици до 20.000 динари; 

— лицата постари од 65 години (мажи) и 55 
години (жени), доколку се занимаваат само со услу-
ш а дејноста ја вршат сами, како и лицата не-
способни за работа со над 49% неспособност под 
услов да се занимаваат само со услуги и дејнос-
та ја вршат сами и под услов да не вработуваат 
повеќе од еден работник и да не остваруваат го-
дишен вкупен приход над просечниот нето личен 
доход на вработен во стопанството на СРМ за 
претходната година, во износ од 3.000 динари; 

— лицата што со одобрение на надлежниот 
орган вршат стопанска дејност без постојано место 
на работа плаќаат данок од 1.000 до 2.000 динари; 

— лица кои остваруваат приходи од домашни 
ракотворби, од 500 до 2.500 динари; 

— лицата кои вршат услуги на граѓаните, а 
не се сметаат како занаетчии и дејноста ја вршат 
сами, чистачи на чевли, носачи, од 500 до 2.000 ди-
нари; 

— сечачи на дрва — од 1.000 до 2.000 динари; 
— мерење со ваги — до 1.000 динари; 
— улични продавачи на семки, костени, кики-

ритки, пченка и ел. — од 500 до 2.000 динари; и 
— други лица во смисла на член 86 од Зако-

нот за даноците на граѓаните — од 500 до 2.500 
динари. 

Член 12 
Општинскиот данок од личен доход од само-

стојно вршење на стопанска дејност се плаќа во 
процент од поединечно остварениот бруто приход, 
и тоа: 

— на приходите за извршување услуги на мес-
ните заедници и куќните совети, по стапка од 5%; 

— на приходите остварени од продавање на 
весници, разни публикации, книги, часописи, мар-
ки, разгледници и ел. и приходите од утовар и 
растовар — 10%; 

— на приходите остварени од застапниците на 
југословенската лотарија од продавање на лозови, 
лото, спортска прогноза и ел., застапниците на оси-
гурителните организации, манекените, дублерите и 
статистите, по стапка од 5%. 

Член 13 
На приходите остварени од приредување на за-

бавни игри — 15% и забавни колонии, ансамбли 
- 20%; 

— на приходите остварени од товарење и пре-
нос со запрежни возила што ги вршат лицата како 
споредно занимање, по стапка од 20%; 

— на приходите остварени по основ на договор 
за дело — 40%. 

Член 14 
Се ослободуваат од плаќање на данок од ли-

чен доход од самостојно вршење на стопанска деј-
ност лицата кои остваруваат приходи од набљуду-
вање ка ј хидрометеоролошките станици, од испа-
лување на противградобијни зрна и од пошумување 
на голините. 

IV. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО 
ВРШЕЊЕ НА НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 

Член 15 
Данокот од личен доход од самостојно вршење 

на нестопански дејности за обврзниците што се об-
ложуваат по стварен доход на основицата до виси-
ната на просечните нето лични доходи во опште-
ствениот сектор во нестопанските дејности во оп-
штината, по стапка од 11%. 

На делот на даночната основица преку просеч-
ните нето лични доходи во општествениот сектор 
во нестопанските дејности во општината се плаќа 
по стапка од: 

На делот од основицата 
преку просечните нето Стапка 
лични доходи (динари) 

до 20.000 12 
од 20.000 до 40.000 14 
од 40.000 до 60.000 16 
од 60.000 до 100.000 18 

над 100.000 20 

Член 16 
Данок од личен доход од самостојно вршење 

на нестопански дејности во годишен паушален из-
нос плаќаат и тоа: 

— лицата кои подучуваат ученици — 800 ди-
нари; 

— дактилографи, стенографи и стенодактило-
графи — 1000 динари; 

— вршители на верски обреди: 
а) во градот — 2.000 динари; 
б) во селата — 800 динари; 
— музичари кои остваруваат приходи непо-

средно од граѓаните: во градот 5.000 динари, а во 
селата 1.500 динари; 

— останати дејности од 1.000 до 2.000 динари. 

Член 17 
Општински данок од личен доход од самостој-

но вршење на нестопански дејности, што се пла-
ќаат во процент од секој поединечно остварен бру-
то приход се плаќа и тоа: 

— на приходите што ги остваруваат судиите-
поротници, судските и другите вештаци и толку-
вачи, на приходите на професионалните спортисти 
кои не влегуваат во пензиски основ и на кои не се 
пресметани и платени данокот и придонесите од 
личен доход од работен однос, на приходите оства-
рени од преведувачи, стенографи, дактилографи, 
картографи, стенодактилографи и филмски работ-
ници остварени од продуцентски организации, при-
ходите на спортските судии и др. лица кои оства-
руваат приходи од спортски организации, по стап-
ка од 5%; 

— на приходите на музичарите, по стапка од 
10%; 

— на приходите остварени од останати несто-
панска! дејности, по стапка од 20%; 

— на приходите остварени по основ на договор 
за дело, 40%; 

— на останатите дејности — 25%. 

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

ВАЊА 
Член 18 

Општински данок од личен доход од авторски 
права, патенти и технички унапредувања се плаќа 
по стапка и тоа: 
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— 10% на личните доходи од книжевни дела 
(поезија, новели, раскази, романи, критика, есеи), 
препев и превод на тие дела, од научни и стручни 
дела и превод на тие дела, од дела од областа на 
ликовната уметност: вајарска, сликарска, графич-
ки дела и таписерии, од драмски и драмско-музич-
ки дела, од филмски дела, од правото на авторот 
од јавно изведување на музички дела (мали пра-
ва), од правата на репродуктивни уметници (изве-
дувачи) на сериозна музика и драмско-музички де-
ла и од патенти и технички унапредувања; 

— 12°/о на личните доходи од областа на при-
менетата уметност, индустриското обликување и од 
делата од областа на ликовната уметност што се 
користат за реклами односно рекламна пропаганда, 
од фотографски дела и од делата на производни-
те дејности слични на фотографии, од картограф-
ски дела, планови, скици и пластични дела што се 
однесуваат на географијата и топографијата, од 
текстовите и превод на текстови (освен на книжев-
ните, научните и стручните дела и превод на тие 
дела) објавени во весници, списанија и во други 
средства за јавно информирање, освен публикации 
од забавен жанр, од говорни дела (предавања, го-
вори, беседи и ел.) и од дела од областа на архи-
тектурата ; 

— 15% на личните доходи од снимени музички 
дела со средства за механичка репродукција (гра-
мофонски плочи, магнетофонски ленти и ел.), од 
правата на репродукција на уметниците (изведу-
вачи) на народна музика, музиката во духот на на-
родното творештво и забавната музика, од тексто-
вите и преводите на текстовите објавени во пу-
бликациите од забавниот жанр, во весниците и 
списанијата, ревиите и ел., од текстовите и прево-
дот на текстовите за конферанси, скечеви и сце-
нарија на забавни приредби, од написи, идејни 
сценарија за радио, телевизија и други реклами и 
на личните доходи од останатите авторски права. 

Општинскиот данок на приходи остварени од 
авторски права, патенти и технички унапредува-
ња од лица врз кои е пренесено авторското право 
се плаќа по стапка од 20п/о. 

Член 19 
Се ослободуваат од плаќање данок од личен 

доход од авторски права, патенти и технички уна-
предувања лицата кои остваруваат приход од иде-
олошко-политички предавања, предавања од на-
родна одбрана и предавања за прва помош. 

VI. ДАНОК НА ПРИХОД ОД ЗГРАДИ 

Член 20 
Општински данок на приход од згради ќе се 

плаќа: 

На основица 
(динари) 

С т а п к а 
За станбени 

згради 
до 5.000 

од 5.000 до 10.000 
од 10.000 до 15.000 

над 15.000 

10 
20 
25 
30 

30 
40 
50 
60 

Трошоците за управување, одржување и за 
амортизација на зградите изнесуваат 20% од за-
купнината. 

На даночните обврзници кои во домаќинството 
немаат други приходи освен приходите од згради 
им се дава намалување на обложениот данок од 
50%. 

Општински данок на приход од згради што се 
плаќа по годишен паушален износ за наместени 
соби до 4 легла кој се плаќа и тоа: 

— за 1 легло — 100 динари; 
— за 2 легла — 150 динари; 
— за 3 легла — 250 динари; 
— за 4 легла — ЗОО динари. 

Данокот од претходниот став на овој член ќе се 
намали за 50°/о доколку леглото односно собите се 
издаваат на ученици. 

УП. ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ НА СРЕЌА 

Член 21 
Општински данок на добивка од игри на среќа 

се плаќа по стапка од 10%. 

УШ. ДАНОК НА ИМОТИ И ИМОТНИ 
ПРАВА 

Член 22 
Општинскиот данок на приходи од имоти и 

имотни права се плаќа по прогресивни стапки и 
тоа: 

Основица 
(динари) Стапка 

до 10.000 
од 10.000 до 20.000 

над 20.000 

20 
30 
40 

IX. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОЦИ 

Член 23 
Општинскиот данок на наследство и подароци 

се плаќа по следните стапки и тоа: 
Основица 
(динари) 

С т а п к и 
II насл. ред III насл. ред 

ДО 10.000 4 6 
ОД 10.000 д о 20.000 6 8 
од 20.000 д о 50.000 8 10 
ОД 50.000 д о 100.000 10 14 
од 100.000 д о 300.000 15 19 

над 300.000 20 25 

Градежни објекти: 

На основица 
(вредност по м2) 

динари 

С т а п к и 

За станбени 
згради 

За дел. прост, 
и згради за 
одмор и за-
крепнување 

За деловни 
простории 

до 1.000 
од 1.000 до 2.000 
од 2.000 до 3.000 
од 3.000 до 4.000 
од 4.000 до 5.000 
од 5.000 до 6.000 

над 6.000 

10 
11 
12 
14 
16 
18 
20 

12 
14 
16 
18 
20 
22 
25 

X. ДАНОК НА ЗГРАДИ 

Член 24 
Данок на згради се плаќа по м2 корисна стан-

бена површина и тоа: 
— за станови — 5 дин. за 1 м2; 
— за деловни простории — 10 динари за 1 м2; 
— за згради за одмор и закрепнување — 10 

динари по 1 м2. 
Се ослободуваат од плаќање на данок семеј-

ните згради до 40 м2, вклучувајќи ги семејните 
згради над 40 м2. 

Под корисна површина во смисла на овој член 
се смета вкупната површина на соби, кујни, прет-
собја, ходници, бањи, освен внатрешни скали и 
тавански простории доколку не се користат како 
мансарди, отворени балкони, тераси и сутеренски 
простории (визби) на градежни објекти. 
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Член 25 
Даночните обврзници кои во деловните просто-

рии вршат самостојна стопанска и нестопанска 
дејност, данокот на згради ќе го плаќаат во нама-
лен износ од 50% од износот пресметан во стапката 
од претходниот член. 

XI. ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ИМОТ 

Член 26 
Општински данок на имот на товарни друм-

ски и моторни возила и комби возила ќе се плаќа 
по 1.000 динари на секој тон носивост, а на трак-
торските приколки по 500 динари за секој тон но-
сивост. 

ХП. ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ НА ДАНОК 

Член 27 
Помалите износи на обложените даноци, освен 

данокот по одбивање и данокот на вкупниот при-
ход на граѓаните, се плаќа и тоа: 

— данокот во износ од 200 динари се плаќа во 
една рата, и 

— данокот во износ од 500 динари се плаќа во 
две полугодишни рати. 

Член 28 
Трошоците за секој излез на извршителот во 

врска со пописот, пленидбата и продажбата изне-
суваат 100 динари за еден работник. 

На проценителите и сведоците кои се вработени 
им се плаќа надоместок во висина на просечната 
едномесечна заработувачка по час, односно по ден, 
а до колку не се вработени, надоместок во висина 
од 15 дин. по час. 

Член 29 
На чуварот му припаѓа надоместок за трошо-

ците во врска со чувањето на продадените пред-
мети во висина на вистинските трошоци за пре-
несувањето од местото на чувањето и за исхрана на 
добитокот — по 100 динари за секој ден. 

ХШ. ЕМСТВО 

Член 30 
На обврзниците што вршат угостителска, пре-

возничка, месарска, фурнаџиска, ќебапчиска, елек-
тричарска, столарска, радиотелевизиска, механи-
ч а р е ^ , слаткарска, лимарска, кафе-мелачка, гра-
дежна дејност ќе им се издаде одобрение 
за вршење на дејноста под услов еден или 
повеќе граѓани да дадат писмена изјава пред над-
лежниот орган со која емчат за исплатата на нив-
ните даночни обврски. 

Емец во смисла на претходниот став на овој 
член може да биде граѓанин кој со својот имот 
или личен доход е во состојба да ја намири едно-
годишната даночна обврска за сметка на даноч-
ниот обврзник. 

По еден примерок од писмената изјава за ем-
ството се доставува до надлежниот орган за изда-
вање на одобрението за вршење на дејноста и ор-
ганот за приходи кој врши облог со даноци. 

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 31 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1976 година. 
Стапките од оваа одлука ќе бидат објавени во 

Службен весник на СР Македонија". 

Член 32 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за даноците на граѓа-
ните, бр. 02-263 од 28. 2. 1975 година. 

Бр. 365 
28 февруари 1976 година 

Радовиш 

Собор на здружениот 
труд 

Претседател, 
Стојан Ефтимов, е. р. 

Општествено-политички собор 
Претседател 

Трајан Иванов, е. р. 

Собор на месните 
заедници 

Претседател, 
Јордан Костадинов, е. р. 

342. 

Врз основа на член 1 од Законот за данокот 
на промет на недвижности и права („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/72) и член 5, став 3 од Законот 
за изменување и дополнување на Законот за да-
нокот на промет на недвижности и права („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 47/75), член 237, точка 7 и 
член 251, точка 3 од Статутот на општината Радо-
виш („Службен гласник", бр. 4/74), Соборот на 
здружениот труд, по претходна согласност на Оп-
штествено-политичкиот собор и Соборот на месните 
заедници, на 28 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕ-

ДВИЖНОСТИ И ПРАВА 

Член 1 
На подрачјето на општината Радовиш се плаќа 

општински данок на промет на недвижности и 
права (во натамошниот текст: данок). 

Член 2 
Стапките на данокот се прогресивни според 

вредноста по м2 и различни за земјоделско зем-
јиште, за градежно земјиште, за прометот на пра-
вата според вредноста. 

Член 3 
Данок на промет на недвижност и права се 

плаќа по следните стапки: 

а) За земјоделско земјиште: 

На основица 
(вредност по м2) 

до 2 
од 2 до 4 
од 4 до 6 
од 6 до 10 
од 10 до 15 
од 15 до 20 
од 20 до 30 
од 30 до 40 
од 40 до 50 

над 50 

Стапка 

4% 
5 „ 
6 „ 
7 „ 
8 „ 

10 „ 
12 „ 
14 „ 
17 „ 
20 „ 

Данокот на промет на недвижности и права 
за градежно изградено земјиште и дворно место 
пресметани по претходните стапки ќе се зголеми 
за 10%. 
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б) За градежни објекти: 

С т а и к а 

На основица 
За станбени 

За деловни 
(вредност по м2) За станбени простории 

згради и згради 
за одмор 

до 1.000 10 12 
од 1.000 до 2.000 11 14 
од 2.000 до 3.000 12 16 
од 3.000 до 4.000 14 18 
од 4.000 до 5.000 16 20 
од 5.000 до 6.000 18 22 

над 6.000 20 25 

в) З а промет 1 на право: 

На основица Стапка (динари) Стапка 

ДО 5.000 3 
од 5.000 до 10.000 5 
од 10.000 до 20.000 8 
од 20.000 до 50.000 10 
од 50.000 до 100.000 15 

над 100.000 20 

Член 4 
Данокот на промет на недвижности и права по 

повисоката стапка не може да биде поголем од 
данокот според најблиската пониска стапка приме-
нета на највисоката основица што и одговара на 
таа стапка за разлика меѓу стварната основица и 
највисоката основица на која се применува непо-
средната пониска стапка. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за воведување на оп-
штински данок на промет на недвижности и права 
(„Службен гласник на Општината", бр. 4). 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 март 1976 година. 

Собор на месните заедници 
Потпретседател, 

Стојан Лукаров, е. р. 
Собор на здружениот 

труд 
Претседател, 

Стојан Ефтимов, е. р. 

Општествено-политички 
собор 

Претседател, 
Трајан Иванов, е. р. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ПРИЛЕП 
343. 

Врз основа на член 4 од Законот за даноците 
на граѓаните („Службен весник на СРМ", бр. 39/72, 
3/73, 24/73, 46/73 и 46/75), а во врска со член 240 од 
Статутот на општина Прилеп („Службен гласник 
на општина Прилеп", бр. 1/74), СО — Прилеп, 
на заедничка седница на сите собори одржана на 
27 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
На подрачјето на општина Прилеп се воведу-

ваат следните видови на даноци: 
1. данок од личен доход од земјоделска деј -

ност; 
2. данок од личен доход од самостојно врше-

ње 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 од добивка од игри на среќа; 
7. данок од приходи од имот и имотни права; 
8. данок на наследство и подарок; 
9. данок на згради; и 

10. данок на имот. 

Член 2 
Даноците од член 1 на оваа одлука се плаќаат 

според одредбите на Законот за даноците на граѓа-
ните, прописите донесени врз основа на тој закон 
и одредбите на оваа одлука. 

П. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

Член 3 
Стапките од општинскиот данок од земјодел-

ство се различни по групи на катастарски општи-
ни во зависност од квалитетот на земјата, начинот 
на обработка и реализацијата на производството, 
комуникацијата, близината на пазарот и други 
околности. 

Катастарските општини на подрачјето на оп-
штината се распоредуваат во три групи и тоа: 

I група: 

Бела Црква, Воѓани, Галичани, Дебреште, Ереков-
ци, Кадино Село, Канатларци, Клепач, Костинци, 
Кривогаштани, Крушеани, Лажани, Мало Коњари, 
Обршани, Пашино Рувци, Секирци, Тополчани, 
Трој крсти, Чепигово, Боротино, Варош со град 
Прилеп. 

П група: 

Алинци, Бело Поле, Веселчани, Вранче, Врбјани, 
Годивле, Големо Коњари, Гостиражни, Дабјани, 
Долгаец, Долнени, Жабјани, Загорани, Заполжани, 
Зрзе, Кореница, Кошино, Кутлешево, Мирче Ацев, 
Славеј, Мраморани, Небрегово, Ново Лагово, Но-
воселани, Пешталево, Подмол, Ропотово, Саранди-
ново, Селце, Слепче, Средорек, Старо Лагово, За -
брчани, Мажучиште, Рилево, Сенокос, Сливје, Бра-
илово, Волково, Дабница, Мало Рувци, Присад, 
Прилепец, Чумово, Штавица, Горно Село, Дренов-
ци, Маргари, Стровија, Бонче, Лопатица, Марул, 
Беловодица, Голем Радобил. Лениште, Царевиќ, 
Топлица, Смолани, Црнилиште, Шелеверци, Беров-
ци, Десово, Дупј анани. 

Ш група (ридско-планински): 

Ореовец, Плетвар, Ракле, Дрен, Крстец, Тројаци, Ни-
кодин, Пештани, Живово, Крушевица, Вепрчани, 
Дуње, Врпско, Манастир, Витолиште, Мелница, 
Чаниште, Палчиште, Гуќаково, Кален, Кокре и Бе -
шиште. 

Член 4 
Данок од личен доход од земјоделска дејност 

за обврзниците определени по катастарски општи-
ни според претходниот член се плаќа по следните 
стапки: 

С т а п к и 
На даночна 

основица 
Групи на катастарски 

општини 
И 

ДО 5000 5,7 4,7 
5000 7500 6,7 5,7 
7500 10000 8,7 6,7 

10000 12500 9,7 7,7 
12500 15000 10,7 8,7 
15000 17500 11,7 9,7 
17500 20000 12,7 11,7 

преку 20000 13,7 12,7 
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Член 5 
Обложениот данок од земја дадена под закуп 

на организации на здружен труд за земјоделско 
производство, за време подолго од три години се 
намалува за првите три години 30%, а за секоја 
наредна година по 10°/о, но вкупното намалување 
не може да изнесува повеќе од 80%. 

АКО договорот за закуп се раскине пред дого-
ворениот рок се врши дополнително обложување 
на данокот за изминатите години според фактич-
кото траење на закупничкиот однос. 

Член 6 
Привремено се ослободува од плаќање на да-

нок од личен доход од земјоделска дејност земјиш-
тето на кое ќе се насадат: 

— нови лозја на лозарска почва за 4 год. 
— малини и рибизли за 3 „ 
— ка ј син и праски за 5 „ 
— јаболкници, круши и дуњи, ореви и 

костени за 8 „ 
— бадеми, лешници, смокви, калинки 

и др. јужно овошје за 8 „ 
— сливи, цреши и друго овошје за 6 „ 

Листопадни и четинарски шуми: 
— багреми, врби, тополи, четинари и 

друга шума од низок раст 10 „ 
— други видови на дрвја за 20 „ 

Член 7 
За земјиштето чија плодност се подобрила со 

вонредни трошоци и работа на сопственикот над 
30% (регулација, заштита од поплави, исушување, 
наводнување, заштита од порои, мелиорација, кал-
цификација на кисела земја и други мелиоративни 
мерки) обврзникот ќе плаќа данок од личен доход 
од земјоделска дејност според катастарскиот при-
ход на земјата пред извршување на мелиоративни-
те мерки уште за 15 години. 

Член 8 
Се ослободуваат целосно од општински 4 данок 

од личен доход од земјоделска дејност обврзниците 
од населените места од Ш група. 

Член 9 
На даночните обврзници на данок од земјо-

делска дејност кои средствата за работа и својот 
труд го здружуваат или трајно соработуваат со зем-
јоделска задруга или организација на здружен 
труд при што го задржуваат правото на сопстве-
ност на здружените средства, им се намалува да-
нокот и тоа: 

— за склучен договор за трајна и долгорочна 
соработка за заедничко работење и одлучување 
во распределбата на заеднички остварениот доход 
до 3 години — 30% за секоја обложна година; 

— над 3 години уште по 10°/о за секоја облож-
ат година, но вкупното намалување не може да 
премине 50%. 

Ако договорот за трајно соработување, здружу-
вање на средствата за работа и својот труд се 
раскине пред определениот рок, се врши дополни-
телно обложување на данокот за изминатите го-
дини, односно не се врши намалување на данокот 
за годината во која е раскинат договорот. 

Ш. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈ-
НО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 

Член 10 
Данок од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска дејност се обложува и се плаќа спо-
ред вистински доход или во паушален износ или 
во процент од секој поодделно остварен бруто 
приход. 

Член 11 
Данокот од стопанска дејност што се обложува 

и се плаќа според вистинскиот доход на основи-
цата од висината на просечните нето лични до-
ходи во стопанството реализирани на подрачјето на 
општина Прилеп во годината која и претходи на 
годината за која се врши облогот со данок — се 
плаќа по стапка од 0,5%. 

На разликата на основиците што го надмину-
ваат просечниот нето личен доход во стопанството 
на подрачјето на општината од претходната година 
се плаќа данок од личен доход од стопанска деј-
ност по следните стапки: 

На основица 

20000 
40000 
60000 

С т а п к и 

ДО 20000 
40000 
60000 

100000 
над 100000 

3,5°/« 
5,5% 
7,5% 
9,5% 

Член 12 
Обврската за водење на книги — признаници, 

во смисла на член 80, став 1, точка 2 од Законот 
за даноците на граѓаните се однесува на обврзни-
ците од дејноста превозници, трскари. 

Член 13 
Данок од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска дејност во годишен паушален износ 
плаќаат лица кои дејноста ја вршат сами и тоа: 

I. Лица кои претежно се занимаваат со зем-
јоделие, а стопанската дејност ја вршат како спо-
редно занимање: 

— Бербери од 400 ДО 600 дин. 
— Бочвари ОД 400 ДО 600 
— Бичење на граѓа — 

рачно ОД 400 ДО 600 „ 
— Кала ј џин ОД 500 ДО 700 „ 
— Кондураџии — крпачи од 400 ДО 600 
— Мозаичари, изгр. на 

надгроб. спомени. ОД 400 ДО 600 
- - Налбати ОД 200 ДО 500 „ 
— Плетачи ОД зоо ДО 500 Ј> 
— Самарџии ОД 200 ДО 400 ЈЈ 

— Шивачи ОД 500 ДО 1500 
— Шапкари ОД 500 ДО 700 
— Велосипедџии ОД 200 ДО 400 » 
— Паркетари ОД 1000 ДО 1500 » 
— Сечење на дрва со мо-

торна пила ОД 1000 ДО 2000 
— - Производство и продаж. 

на украс. пред. ОД 800 ДО 1500 „ 
— Столари без машини ОД 1000 ДО 1200 
— Столари со машина од 1500 ДО 2000 ЈЈ 
— Електроинсталатери ОД 600 ДО 1200 » 
— Фризери ОД 800 до 1200 

— Водоинсталатери ОД 800 до 1200 „ 
— Трскари ОД 1000 до 1500 
— Лимари ОД 1000 ДО 2000 
— Автоелектричари ОД 1500 ДО 2000 5» 
— Автомеханичари ОД 1500 ДО 2000 
— Бравари од 1500 ДО 2000 „ 
— Машинбравари ОД 1500 ДО 2000 
— Коларо-ковачи ОД 1500 ДО 2000 „ 

— Метлари ОД 1500 ДО 2000 
— Радио и ТВ механичари ОД 1000 ДО 2000 „ 

Ѕидари ОД 1000 ДО 2000 „ 
Услуги со трактор — 

орање од 1000 ДО 1200 
— • Услуги со трактор — 

превоз од 1000 ДО 1500 
Казани за варење 
ракија : 

на 

со еден казан ОД 150 ДО 200 „ 
со два казана ОД 250 ДО 400 „ 
над два казана ОД 450 ДО 600 5> 
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Услуги со машина за 
косење на трева 
Вршење со вршалица 
Услуги со комбајн 
Превоз на стоки: 
превоз со товарен до-
биток за секој добиток 
Дотур на стока со зап-
режен добиток 
Превоз со запрежни 
коли: 
со мали коли 
со шпедитерски коли 
Обврзниците од дејнос-
тите што не се споме-
нати во претходните 
точки 

од 1000 до 2000 
од 2500 до 4000 
од 5000 до 7000 

од 500 до 600 

од 1500 до 2000 

од 200 до 500 
од 600 до 800 

од 500 до 2000 

- - Поправка на чадори ОД 200 ДО ЗОО „ 
— Поправка на пушки од 200 ДО ЗОО » 
— Ситари од 400 ДО 600 „ 
— Семкари од 500 ДО 800 „ 
— Продажба на ктрки и 

800 печење на компири од 500 ДО 800 »5 
— Плетачи од 500 ДО 800 „ 
— Везачки на гарнитури од 500 ДО 800 » 
— Јорганџии — дрндачи од 500 ДО 1000 » 
— Шивачи од 800 ДО 1500 » 
— Наланџии од 800 ДО 1000 » 
— Електроинсталатери од 1000 ДО 1500 „ 
— Тапетари од 1000 ДО 1200 „ 
— Улични продавачи на 

бонбони и сладолед ОД 1000 ДО 1500 >5 
— Водоинсталатери ОД 1000 ДО 1500 Ј> 
— Армирани ОД 1500 ДО 2000 » 
- - Радио и ТВ механичари ОД 1500 ДО 2000 » 

— Улични фотографи ОД 1500 ДО 3000 
— Сечење на дрва со мо-

торни пили ОД 1000 ДО 2000 „ 
— Автолакери ОД 2000 ДО 3000 „ 
— Автоелектричари ОД 2000 ДО 3000 » 

— Автомеханичари од 2000 ДО 3000 
— Казани за варење на 

ракија: 
500 со еден казан од ЗОО ДО 500 » 

со два казана ОД 600 ДО 800 
со три казана ОД 900 ДО 1200 

— Превозници со запреж-
ни коли: 
со мала кола од 200 ДО 500 V 
со шпедитер ОД 600 ДО 800 
такси шофери-превоз 
на патници: 

1200 — со три + едно седиште ОД 1000 ДО 1200 >5 
— со четири + едно се-

диште од 1300 ДО 1600 » 
- • над четири + едно се-

диште ОД 2000 ДО 3000 „ 
— Услуги со трактор — 

орање ОД 1500 ДО 2000 
— Услуги со трактор — 

20000 превоз и комбајн од 3000 ДО 20000 5Ј 
— Поправка на муз. ин-

струменти од 500 ДО 800 » 

— Бравари од 2000 ДО 3000 ЈЈ 
— Машинбравари ОД 2000 ДО 3000 „ 
- - Столари со машини ОД 1000 ДО 3000 » 

— Лимари од 2000 ДО 3000 
— Мозаичари ОД 2000 ДО 3000 „ 
— Молери и фирмописци од 1000 ДО 3000 5Ј 
— Фризери и фризерки од 1000 ДО 2000 „ 
— Бочвари од 800 ДО 2000 55 
— Изработка на предмети 

од лико, рафија и слама ОД 1000 ДО 2000 55 
— Сито-штампа изработка 

на разни амблеми од 1000 ДО 2000 >» 

Швајцери 
Винкловање на елек. 
мот. и др. 
Прецизни механичари 
Поправка на разлад. 
уреди 
Поправка на нафташи 
Влечкари 
Ташнари 
Ѕидари 
Фасадери 
Обврзниците од дејнос-
тите неспомнати во 
претходните точки 

ОД 1000 ДО 2000 55 

од 1500 ДО 3000 >1 
ОД 1500 ДО 3000 »» 

ОД 1000 ДО 2000 »5 
од 1000 ДО 2000 „ 
ОД 1000 ДО 3000 » 

од 500 ДО 1000 » 

ОД 1500 ДО 3000 » 

ОД 1500 ДО 3000 » 

од 500 до 2000 

II. Лица кои со одобрение од надлежен орган 
вршат стопанска дејност без постојано работно мес-
то — дуќан: 

ОД 200 ДО 500 

ОД 200 ДО ЗОО 
ОД 200 ДО ЗОО 

III. Лица што вршат услуги претежно со упот-
реба на сопствена сила: 

— Рачно бичење на труп-
ци или граѓа 

— Рачно сечење на огревно 
дрво 

— Оџачари 

IV. Слепи лица и инвалиди со инвалидност над 
49°/о, под услов да не вработуваат повеќе од еден 
работник — од 500 до 1500 дин. 

Член 14 
Ако во годината во која е извршен облогот во 

паушален износ к а ј одделни обврзници дошло до 
промена во однос на обемот на стопанисувањето, 
користењето на дополнителен труд од други лица, 
средствата за работа или ако оствариле чист при-
ход над 20 илјади динари, ќе се обложат со данок 
според стварниот доход. 

Член 15 
Висината на данокот во паушален износ за 

секој обврзник се утврдува во зависност од видот 
на работата, обемот на работата, цените на услу-
гите и производите, условите за работа, капаците-
тот и техничката опременост на работилницата, 
местото каде се врши дејноста, местото каде се 
наоѓа работилницата, возраста и физичката спо-
собност на обврзникот како и другите околности 
што се од влијание за остварување на приходите. 

Член 16 
Утврдениот паушален износ на данокот од са-

мостојно вршење на стопанска дејност може за 
време на прекин на дејноста од причини што не 
зависат од волјата на обврзникот (смрт, болест, 
воена вежба и ел.) да се намали односно отпише 
данокот, ако прекинот на дејноста трае повеќе од 
2 месеци. 

Член 17 
Се ослободуваат од данок од личен доход од 

самостојно вршење на стопанска дејност лица пос-
тари од 60 години (мажи) и 55 години (жени), под 
услов да се занимаваат само со услуги и дејноста 
да ја вршат сами, а тоа да го изјават пред орга-
нот. 

Член 18 
Се ослободуваат од данок од личен доход од 

самостојно вршење на стопанска дејност следните 
дејности: гајдаџии, грнчари, самарџии, чистачи на 
чевли, амали, воденичари — поточари, пајтонџии, 
каменоресци, ортомџии и казани за варење на ра-
кија узидани по еден казан за сите села во П а -
рново и бивша Плетварска општина како и села-
та: Волково, Чумово, Штавица, Прилепец, Мало 
Рувци, Подмол, Бонче, Марул и Лопатица. 
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Член 19 
Данок од стопанска дејност, во процент од се-

кој поединечно остварен бруто приход, плаќаат 
граѓаните што вршат повремени услуги на држав-
ни органи и организации на здружен труд и на 
други организации, ако при тие органи и органи-
зации вршат работа по договор за дело или оства-
руваат приход од споредни дејности во земјодел-
ството што не се опфатени со катастарскиот при-
ход, доколку тие приходи не произлегуваат од ра-
ботен однос, од вршење на стопански дејности, од 
авторски права на кои не се плаќа данок по вис-
тински доход, односно во годишен паушален износ. 

Стапките на данокот од став 1 на овој член из-
несуваат: 

1. на приходите на застапниците на југословен-
ската лотарија за продажба на лозови, како и на 
приходите од други игри на среќа — по 15%; 

2. на приходите на застапниците на установите 
и други работни организации за заштита на ав-
торски и мали права, кои се остваруваат вон ра-
ботен однос — по 20°/о; 

3. на приходите на поверениците на Заедница-
та за осигурување, работните агенции, повереници-
те на издавачките претпријатија, копнее оствару-
ваат вон работен однос — 20%; 

4. на приходите на транспортните работници и 
други лица кои вршат товарење и растовар на 
стоки на државни органи и организации на здру-
жен труд, на приходи од повремена работа со соп-
ствена телесна сила (чистачи, копачи и ел.) на 
државни органи и организации на здружениот 
труд, доколку овие приходи не произлегуваат од 
работен однос — по 10%; 

5. на приходот остварен од изведување на за-
бавни игри и приредби по стапка од 15%, а на 
забавни колонии — ансамбли — по 20%; 

6. на приходите од домашни ракотворби, ако 
работат за организација на здружен труд со која 
не се во работен однос — по 15%; 

7. на приходите од продажба на весници, раз-
ни публикации, книги, часописи, марки, разглед-
ници и ел. — по 10%; 

8. за сите други приходи остварени од остана-
ти стопански дејности — по 20%; 

9. на приходите остварени по основ на договор 
за дело — по 40%. 

Член 20 
Се ослободуваат од плаќање на данок од личен 

доход од самостојно вршење на стопанска дејност 
лицата кои остваруваат приход од набљудување 
на хидрометеоролошки станици, од испалување на 
противградобијни зрна и од пошумување на го ли-
пите. 

IV. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО 
ВРШЕЊЕ НА НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 

Член 21 
Данокот од нестопанска дејност се обложува 

според вистински доход, во процент од секој поод-
делно остварен бруто приход и во годишен пауша-
лен износ. 

Член 22 
Данокот од нестопански дејности за обврзници-

те што се облагаат според вистински доход на ос-
новиците до висината на просечните нето лични до-
ходи постигнати на подрачјето на општината При-
леп, во годината која и претходи на годината за 
која се врши облогот со данок се плаќа по стапка 
од 0,5%. 

На разликата над основицата од ставот 1 да-
нокот се плаќа по следните стапки: 

На основица Стапка 

до 20.000 1,5% 
од 20.000 до 40.000 3,5% 
од 40.000 до 60.000 5,5% 
од 60.000 до 100.000 7,5% 

над 100.000 9,5% 

Член 23 
Годишниот паушален износ на данокот од ли-

чен доход од самостојно вршење на нестопанска! 
деј ности изнесува: 

— за професори, настав-
ници, учители (по јази-
ци, музика и друго) ОД 1000 ДО 1500 
за стенографи, стенодак-
тилографи, дактилогра-
фи, нотографи ОД 500 ДО 1000 
за свештеници (попови 
и оџи) 
а) попови по селата ОД 600 ДО 1000 
б) попови во градот ОД 1500 ДО 2000 
в) оџи ОД ЗОО ДО 500 
свирачи на свадби, па-
наѓури и др. од 1000 ДО 2000 
останати ОД 1000 ДО 2000 

Член 24 
Данок од самостојно вршење на нестопанска 

дејност за секој поединечно остварен бруто при-
ход (данок по одбивање) плаќаат граѓаните кои 
вршат повремено услуги на државни органи и 
организации на здружен труд и други организа-
ции ако тие приходи не произлегуваат од работен 
однос на авторски права, ниту од вршење на не-
стопанска дејност на обврзниците што плаќаат да-
нок според вистински доход или годишен паушален 
износ и тоа: 

1. судски и други вештаци, судски толкувачи 
и вешти лица — по 5%; 

2. преведувачи, стенографи, дактилографи, но-
тографи, стенодактилографи, филмски работници 
кои остваруваат приходи од продуцентски орга-
низации, туристички водичи, судии на спортски 
натпревари и странски приватно-правни лица — 
по 5%; 

3. на приходите на музичари — по 10%; 
4. на приходите остварени од останати несто-

пански дејности — по 20%; 
5. на приходите остварени по основ на договор 

за дело — по 40%. 
Се ослободуваат од данок од личен доход од 

нестопанска дејност лицата кои остваруваат при-
ходи од идеолошко-политички предавања, преда-
вања од општо-народната одбрана и предавањата 
за прва помош. 

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

УНАПРЕДУВАЊА 

Член 25 
Данок од личен доход од авторски права, па-

тенти и технички унапредувања кои се заштитени 
со посебен закон, плаќаат граѓаните и тоа: 

— 10% на личните доходи од книжевни дела 
(поезија, новели, раскази, романи, критики и есеи), 
препев и превод на тие дела, од научни и струч-
ни дела и превод на тие дела, од дела од областа 
на ликовната уметност (вајарска, сликарска, гра-
фички дела и таписерии), од драмско-музички де-
ла, од филмски дела, од правото на авторот од 
јавното изведување на музички дела (мали права), 
од правата на репродуктивни уметници (изведува-
чи) на сериозна музика и драмско-музички дела и 
од патенти и технички унапредувања; 

— 12% на личните доходи од областа на при-
менетата уметност, индустриското обликување и на 
делата од областа на ликовната уметност што се 
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користат за рекламна пропаганда, од фотограф-
ски дела и од делата на производните дејности 
слични на фотографии, од картографски дела, пла-
нови, скици и пластични дела што се однесуваат 
на географијата и топографијата, од текстовите и 
превод на текстови (освен на книжевните, науч-
ните и стручните дела и превод на тие дела) обја-
вени во весници, списанија и други средства за 
јавно информирање, освен публикации од заба-
вен жанр, од говорни дела (предавања, говори, 
беседи и слично) и од дела од областа на архитек-
турата; 

— 15% на личните доходи од снимени музич-
ки дела со средства за механичка репродукција 
(грамофонски плочи, магнетофонски ленти и ел.), 
од правата на репродукција на уметниците (из-
ведувачи) на народна музика, музиката во духот на 
народното творештво и забавната музика, од тек-
стовите и преводите од текстовите објавени во 
публикациите од забавниот жанр, во весниците и 
списанијата, ревиите и слично, од текстовите и 
преводот на текстовите за конферанси, скечеви и 
сценарија на забавни приредби, од написи, идејни 
сценарија за радио, телевизија и други реклами 
и на личните доходи од останатите авторски права. 

Општинскиот данок на приходи остварени од 
авторски права, патенти и технички унапредува-
ња од лица врз кои е пренесено авторското право 
ќе се плаќа по стапка од 20°/о. 

VI. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ЗГРАДИ 

Член 26 
Стапките на данокот на приходи од згради 

се прогресивни и различни за приходот остварен 
од издавање под закуп односно наем на станбени 
згради, деловни простории, додека за издавањето 
на наместени соби годишно или во сезоната дано-
кот се плаќа во паушален износ. 

Член 27 
Данок на приходи од згради се плаќа по след-

ните стапки: 
1. За станбени згради: 

Основица на данокот Стапки 

од 5000 
од 10000 

до 5000 
до 10000 
до 15000 

над 15000 

10°/о 
20% 
25% 
30% 

2.3а деловни простории и згради за одмор и 
закрепнување: 

Основица на данокот 

од 5.000 
од 10.000 

до 5.000 
до 10.000 
до 15.000 

над 15.000 

20% 
30% 
45% 
60% 

Член 29 
На даночните обврзници кои во домаќинството 

немаат други приходи, освен приходите од згради, 
им се дава намалување на обложениот данок од 
50%. 

VII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ НА СРЕЌА 

Член 30 
Данокот на добивка од игри на среќа се пла-

ќа на основицата утврдена на начин како е пропи-
шано во Законот за даноците на граѓаните по стап-
ка од 10%. 

VIII. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И 
ИМОТНИ ПРАВА 

Член 31 
Данок на приходи од имот и имотни права се 

плаќа: 

Основица на данокот Стапки 

од 10.000 
до 10.000 
до 20.000 

над 20.000 

20% 
30% 
40% 

IX. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК 

Член 32 
Данок на наследство и подарок се плаќа на 

вредноста на наследениот имот, подарениот недви-
жен или движен имот и тоа: 

а) за наследство: 
С т а п к а 

На основица II наследен Останати 
ред наследни редови 

од 10.000 
од 20.000 
од 50.000 
од 100.000 

до 10.000 
до 20.000 
до 50.000 
до 100.000 
до 300.000 

над 300.000 

4% 
6% 
8% 

10% 
15% 
20% 

6% 
8% 

10% 
14% 
19% 
25% 

Стапки 

Висината на трошоците за одржување, упра-
вување и годишната амортизација на зградите из-
несува 20% од закупнината. 

Член 28 
Данокот на приход од згради од издавање на-

местени соби изнесува годишно: 

— за соба со еден кревет 100 дин. 
— за соба со два кревети 150 „ 
— за соба со три кревети 250 „ 
— за соба со четири кревети ЗОО „ 

Данокот од претходниот став на овој член ќе 
се намали за 50% доколку леглата односно собите 
се издаваат на ученици и студенти. 

б) данок на подарок се плаќа по мерилата ут-
врдени со член 3, 4 и 5 од Одлуката за општин-
скиот данок на промет на недвижности и права на 
подрачјето на општина Прилеп. 

X. ДАНОК НА ЗГРАДИ 

Член 33 
Данок на згради се плаќа по мз корисна по-

вршина. 
Основица за плаќање на овој данок претста-

вува секој м2 над 100 м2 за станбени згради, а за 
деловни простории и згради за одмор и закрепну-
вање за секој м2. 

, Висината на данокот по м2 корисна површина 
изнесува 10 динари. 

На даночните обврзници кои во деловните прос-
тории вршат самостојна стопанска или нестопанска 
дејност им се намалува обложениот данок 50%. 

Член 34 
Под корисна површина во смисла на оваа од-

лука се смета вкупната површина на: соби, кујни, 
претсобја, бањи и површини на други помошни 
простории освен ходници, внатрешни скали, визби 
во сутерен, тавани, отворени балкони и тераси. 

XI. ДАНОК НА ИМОТ 

Член 35 
Данок на имот на товарни, друмски моторни 

возила, приклучни и комби возила по тон на но-
сивост се плаќа по: 
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— за тракторски приколки — по 500 динари по 
тон на носивост, 

— за товарни, друмски моторни возила и ком-
би возила — по 1.000 динари по тон на носивост. 

Член 36 
Данок на хибридна лоза на една пенушка се 

плаќа по 5 динари. 

XII. ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА НА 
ДАНОЦИТЕ 

Член 37 
Помалите износи на обложените даноци освен 

данокот по одбивање и данокот од вкупниот при-
ход на граѓаните се плаќаат: 

— обложениот данок до 100 динари се плаќа 
во една рата, 

— обложениот данок до 200 динари се плаќа 
во две еднакви полугодишни рати. 

Член 38 
Трошоците за секој излез на извршителите во 

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

Член 39 
Трошоците за проценителите и сведоците во 

врска со пописот, пленидбата и продажбата изне-
суваат 200 динари. 

Член 40 
На чуварот му припаѓа надоместок за трошо-

ците во врска со чувањето на предметите во ви-
сина на вистинските трошоци за пренесување до 
местото на чувањето, исхраната на добитокот и за 
чување на предметите по 100 динари за секој за-
почнат ден. 

XIII. ЕМСТВО 

Член 41 
Граѓаните кои поднесуваат барање за вршење 

на угостителска, слаткарска и месарска дејност се 
должни кон барањето за издавање на уверение 
да поднесат изјава од двајца граѓани, заверена во 
општинскиот суд, кои ќе емчат за неговите обврски 
кон заедницата. 

Емците од претходниот став ќе емчат со це-
локупниот свој имот (подвижен и недвижен). 

Еден примерок од изјавата се доставува до 
надлежниот орган на општината за давање одоб-
рение за обавување на дејноста и еден примерок 
до Секретаријатот за финансии. 

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 42 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за општинските даноци 
на граѓаните („Службен гласник на општина При-
леп", бр. 1/75 и 4/75). 

Член 43 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, ќе се објави во „Службен гласник 
на општина Прилеп", а ќе се применува од 1 ја -
нуари 1976 година. 

Бр. 02-1111/1 
27 февруари 1976 година 

Прилеп 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ГОСТИВАР 

344. 
Врз основа на член 4 од Законот за даноците 

на граѓаните („Службен весник на СРМ", бр. 39/72, 
3/73, 24/73, 46/73, 48/74 и 46/75) и член 208, точка 2 
од Статутот на општина Гостивар, Собранието на 
општина Гостивар, на одделни седници, со рамно-
правно учество на Соборот на здружениот труд, 
Соборот на месните заедници и на Општествено-
политичкиот собор, одржани на 27 февруари 1975 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

I. — ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
На подрачјето на општина Гостивар се воведу-

ваат 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, 

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

10. данок на имот. 

Член 2 
Даноците од член 1 на оваа одлука се плаќаат 

според одредбите на Законот за даноците на гра-
ѓаните, прописите донесени врз основа на тој закон 
и според одредбите на оваа одлука. 

1. — ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛ-
СКА ДЕЈНОСТ 

Член 3 
Стапките на данокот од личен доход од земјо-

делска дејност се прогресивни и различни по гру-
пи на катастарски општини во зависност од ква-
литетот на земјата, начинот на обработка и реали-
зацијата на производството, комуникацијата, бли-
зината на пазарот и другите околности. 

Катастарските општини на подрачјето на оп-
штината, за утврдување на стапките во смисла на 
претходниот став, а во согласност со член 64 од 
Законот за даноците на граѓаните, се распореду-
ваат во три групи и тоа: 

I — Во првата група спаѓаат: Балиндол, Бело-
виште, Врапчиште, Галате, Гостивар — I реон, 
Гостивар — П реон, Гостивар — Бег Мало, Гос-
тивар — Саат Мало, Гостивар — Ново Мало, Гор-
на Бањица, Градец, Долна Бањица, Дебреше, Доб-
ридол, Здуње, Зубовце, Мало Турчане, Неготино, 
Равен, Сенокосе, Топлица, Тумчевиште, Форино, 
Ча јле и Чегране. 

И — Во втората група спаѓаат: Вруток, Леш-
ница, Лакавица, Орќуше и Речане. 

III— Во третата група — ридско-планински — 
спаѓаат: Аџиевци, Беличица, Бибај, Битуше, Бог-
дево, Болетин, Бродец, Велебрдо, Видуше, Волко-
вија, Врбјане, Врбен, Врањовце, Грекај, Горјане, 
Галичник, Горно Јеловце, Горна Гоновица, Долно 
Јеловце, Дуф, Долќа Гоновица, Турѓевиште, Ж и -
ровница, Жужње, Железна Река, Јанче, Кичини-
ца, Корито, Кракорница, Калиште, Куново, Лаза-
рополе, Леуново, Ломница, Маврово, Маврови Ано-
ви, Митрови Крсти, Нисторово, Нивиште, Ники-
форово, Ничпур, Ново Село I, Ново Село И, Па-
да лиште, Присојница, Печково, Пожаране, Рибни-

Претседател 
на Собранието на 
општина Прилеп, 

Живко Магдески, е. р. 
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ца, Росоки, Ростуше, Сенце, Селце, Скудриње, 
Страјане, Сретково, Симница, Србиново, Сушица, 
Тануше, Требиште, Трново, Тресонче и Церово. 

Член 4 
Стапките на данокот од личен доход од земјо-

делска дејност се: 

На основица 
динари 

С т а л к и з а 
На основица 

динари I 
група 

II 
група 

III 
група 

до 5.000 , 5 3 1 
ОД 5.000 до 7.500 6 4 2 
ОД 7.500 до 10.000 7 5 3 
ОД 10.000 до 12.500 8 6 4 
ОД 12.500 до 15.000 9 7 5 
ОД 15.000 до 17.500 10 8 6 
ОД 17.500 до 20.000 11 9 7 

преку 20.000 12 10 8 

Член 5 
Привремено се ослободува од плаќање на да-

нок од личен доход од земјоделска дејност, во 
смисла на член 55 од Законот за даноците на гра-
ѓаните, земјиштето на кое се насадени: 
— нови лозја на лозарска почва за 4 години 
— кај син и праски за 3 
— јаболкница круши, дуњи, ореви и 

костени за 8 
— бадеми, лешници, смокви, калинки 

и друго јужно овошје за 8 
— сливи, цреши и друго овошје за 6 

Листопадни и четинарски шуми: 
— багреми, врби, тополи, четинари и 

други шуми од низок раст 10 
— други видови дрвја за 20 

Член 6 
На површините чија плодност се подобрила со 

вонредни трошоци и работа на сопственикот со над 
30°/о (регулација, заштита од поплави, исушува-
ње, наводнување, заштита од порои, калцифика-
ција, мелиорација на кисела земја и други мелио-
ративни мерки) обврзникот данокот од личен до-
ход од земјоделска дејност ќе го плаќа според 
катастарскиот приход на земјата пред извршува-
њето на мелиоративните мерки уште за 15 години. 

Член 7 
Обложениот данок на земја дадена под закуп 

на организација на здружен труд, за земјоделско 
производство за време подолго од 3 години се на-
малува за првите 3 години за 30°/о, а за секоја 
наредна година уште за по 10%, но вкупното на-
малување на данокот не може да премине 80%. 

Намалувањето на данокот се врши врз основа 
на писмено барање поднесено од страна на обврз-
никот. Кон барањето обврзникот е должен да при-
ложи еден примерок од договорот. 

Ако договорот се раскине пред договорениот 
рок, се врши дополнително обложување на дано-
кот за изминатите години според фактичкото трае-
ње на договорот за закуп. 

Член 8 
На индивидуалните земјоделски производители, 

во согласност со член 65 од Законот за даноците 
на граѓаните, а во врска со член 24 од Законот за 
здружување на индивидуалните земјоделски про-
изводители, им се намалува данокот од личен до-
ход од земјоделска дејност за секоја обложна го-
дина и тоа : 

1. на даночниот обврзник кој својот труд и 
средствата за работа ќе ги здружи со организаци-
ја на здружен труд и со неа остварува трајна про-
изводна соработка за што има склучено писмен 
договор и во рамките на таа соработка рамноправ-
но со членовите на работната заедница на органи-
зацијата на здружениот труд управува со заеднич-

ките работи и соодлучува за распределбата на за-
еднички остварениот доход во рамките утврдени со 
договорот и општите акти на организацијата на 
здружениот труд, за 40'°/о; 

2. на даночниот обврзник, кој со организација-
та на здружениот труд, врз основа на писмен до-
говор, воспостави кооперативни односи за здру-
жување на средствата за работа и вишокот на 
своите производи го пласира преку организацијата 
на здружениот труд, за 30°/о; 

3. на даночниот обврзник кој со организација 
на здружениот труд, врз основа на писмен дого-
вор, трајно воспостави кооперативни односи за 
вршење на машински услуги, набавка на репро-
дукциони материјали и вишоците на своите про-
изводи ги пласира преку организација на здру-
жениот труд, за 20%>. 

Член 9 
Во пограничните ридско-планински подрачја 

спаѓаат следните населени места: Аџиевци, Бибај, 
Битуше, Богдево, Болетин, Велебрдо, Видуше, Врб-
јане, Грекај, Жировница, Ж у ж њ е , Јанче, Кракор-
ница, Нисторово, Нивишта, Присојница, Рибница, 
Ростуше, Скудриње, Тануше и Требиште. 

Член 10 
Се ослободуваат од плаќање на данок од ли-

чен доход од земјоделска дејност обврзниците кои 
имаат катастарски приходи од ниви од V и VI 
класа, во катастарски општини во ридско-планин-
ски подрачја, ако на секој декар обработлива по-
вршина одгледуваат најмалку една овца или на 
1,5 хектар најмалку една крава. 

2. — ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈ-
НО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 

Член 11 
Данок од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска дејност што се обложува и плаќа 
според стварен доход на даночната основица, од-
носно за дел од даночната основица што е во ви-
сината на просечниот личен доход во општестве-
ниот сектор во стопанството во општината, се пла-
ќа по стапка од 1°/о. 

На делот од даночната основица преку просеч-
ните нето лични доходи во општествениот сектор 
во стопанството во општината, се плаќа по стап-
ка од: ј 

На дел од основицата преку 
просечните лични доходи 

(динари) 
Стапка 

ДО 20.000 2 
од 20.000 ДО 40.000 4 
од 40.000 ДО 60.000 6 
од 60.000 ДО 100.000 8 

над 100.000 10 

По исклучок од претходниот став, за дејнос-
тите: угостителска, производи на леб и бели пе-
чива, плетачка, столарска, браварска, автомехани-
чарска, автоелектричарска и ќебапчиска, данокот 
од личен доход од самостојно вршење на стопан-
ска дејност се плаќа по следните стапки: 

На делот на основицата преку 
просечните лични доходи 

(динари) 
Стапка 

од 20.000 
од 40.000 
од 60.000 

до 20.000 
до 40.000 
до 60.000 
до 100.000 

над 100.000 

4 
8 

10 
15 
18 

Член 12 
Данок од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска дејност во годишен паушален износ 
плаќаат и тоа: 
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— лица кои претежно се занимаваат со земјо-
делска дејност, а повремено вршат стопанска деј-
ност како споредно занимање — во износ од 2.000 
динари, а за вршење на услуги со трактор, ком-
би-возила, вршалици и запрежни возила — до 
20.000 динари; 

— лица постари од 65 години (мажи) и 55 го-
дини (жени), како и лица неспособни за работа со 
над 4ЅЃ°/о неспособност, под услов да се занимаваат 
со услуги, а дејноста да ја вршат исклучиво сами, 
како и слепи лица и лица со инвалидност над 49% 
под услов да не вработуваат повеќе од еден работ-
ник и да не остваруваат годишен вкупен приход 
повеќе од просечниот нето личен доход на врабо-
тен во стопанството на СР Македонија за претход-
ната година — во износ од 3.000 динари; 

— лица кои со одобрение од надлежниот ор-
ган вршат стопанска дејност без постојано место 
на работа — до 3.000 динари; 

— лица кои остваруваат приход од домашни 
ракотворби — до 2.500 динари; 

— лица кои вршат услуги на граѓани, а не се 
сметаат како занаетчии и дејноста ја вршат сами 
(чистачи на чевли, носачи, сечачи на дрва, мере-
ње на ваги, улични продавачи на костени, семки, 
кикиритки и ел.) — до 1.000 динари; и 

— други лица во смисла на член 86 од Зако-
нот за даноците на граѓаните — до 2.500 динари. 

Висината на данокот во паушален износ, во 
смисла на претходниот став, за секој обврзник се 
утврдува во зависност од: видот на работата, це-
ната на услугите и производите, условите на рабо-
та, капацитетот и техничката опременост, местото 
кадешто се врши дејност, возраста и физичката 
способност на обврзникот, како и други околно-
сти што се од влијание за остварување на при-
ходите. 

Член 13 
Данок од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска дејност во процент од секој поединечно 
остварен — бруто приход ,се плаќа и тоа: 

1. на приходите остварени од застапниците на 
Југословенската лотарија од продавање на лозови, 
лото, спортска прогноза и слично, застапниците на 
осигурителните организации, манекенките, дубле-
р к е и статистите — по 15%; 

2. на приходите остварени од товарење и пре-
нос со запрежно возило што ги вршат лица како 
споредна професија — по 20%; 

3. на приходите на транспортните работници и 
други лица што вршат товарење и растовар на сто-
ки на државни органи и организации на здруже-
ниот труд, како и на приходите од повремено ра-
ботење со сопствена телесна сила (чистачи, копа-
чи и слично), ако овој приход не произлегува од 
работен однос — по стапка од 10%; 

4. на приходите остварени од продавање на 
весници, разни публикации, книги, марки, раз-
гледници и слично — по 10%; 

5. на приходите остварени од приредување на 
забавни игри и забавни колонии — ансамбли по 
20°/о; 

6. за сите други приходи што ќе ги остварат 
граѓаните со повремено вршење на други услуги 
на државни органи и организации на здружениот 
труд, ако со такви вршења на услуги не е засно-
ван работен однос, а доколку на таквите приходи 
не се плаќа данок според годишен паушален износ 
и по вистински доход ,како и за приходите кои 
произлегуваат од граѓанско-правен однос по основ 
на договор за дело — по 40%. 

Член 14 
Утврдениот паушален износ на данокот за са-

мостојно вршење на стопанска дејност може за 
време на прекин на дејноста од причини што не за-
висат од волјата на обврзникот (смрт, болест, воена 
вежба и слично) да се намали односно отпише да-
нокот ако прекинот на дејноста трае повеќе од 3 
месеци. 

Член 15 
Се ослободуваат од плаќање на данок од ли-

чен доход од самостојно вршење на стопанска 
дејност лицата кои остваруваат приходи од набљу-
дување ка ј хидрометеоролошките станици, од ис-
палување на противгра добиј ни зрна и од пошу-
мување на голините. 
3. — ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈ-

НО ВРШЕЊЕ НА НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 

Член 16 
Данок од личен доход од самостојно вршење 

на нестопанска дејност, ^ за обврзниците што се 
обложуваат по стварен доход на основицата од ви-
сината на просечните нето лични доходи во оп-
штествениот сектор во нестопанските дејности во 
општината, по стапка од 1'°/о. 

На делот од даночната основица преку про-
сечните нето лични доходи во општествениот сек-
тор во нестопанските дејности во општината, се 
плаќа по стапка: 

На делот на основицата 
преку просечните лични 

доходи (динари) 
Стапка 

до 20.000 
од 20.000 до 40.000 
од 40.000 до 60.000 
од 60.000 до 100.000 

над 100.000 

2 
4 
6 
8 

10 

Член 17 
Данок од личен доход од самостојно вршење 

на нестопанска дејност во годишен паушален из-
нос плаќаат и тоа: 

— лицата кои подучуваат ученици до 1.000 дин. 
— дактилографи, стенографи и 

стенодактилографи 
— вршители на верски обреди 
— музичари кои остваруваат 

приходи непосредно од гра-
ѓаните 

—• останати дејности 

до 1.500 
до 2.000 

до 5.000 
до 5.000. 

Член 18 
Општинскиот данок од личен доход од само-

стојно вршење на нестопански дејности, што се 
плаќа во процент од секој поединечно остварен бру-
то приход се плаќа и тоа: 

— на приходите што ги остваруваат судиите-
поротници, судските и други вештаци и толкувачи, 
на приходите на професионалните спортисти кои 
не влегуваат во пензискиот основ и на кои не се 
пресметани и платени данокот и придонесите од 
личен доход од работен однос, на приходите оства-
рени од преведувачи, стенографи, дактилографи, 
картографи, стенодактилографи и филмски работ-
ници остварени од продуцентски организации, при-
ходите на спортските судии и други лица кои ос-
тваруваат приходи од спортски организации — по 
стапка од 5°/о; 

— на приходите на музичарите, по стапка од 
10%; 

— на приходите остварени од останатите не-
стопански дејности, по стапка од 25°/о; 

— на приходите остварени по основ на дого-
вор за дело, по стапка од 40%; и 

— на останатите дејности, по стапка од 25'%. 

4. — ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД АВТОРСКИ 
ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ УНАПРЕДУ-

ВАЊА 

Член 19 
Општинскиот данок од личен доход од автор-

ски права, патенти и технички унапредувања се 
плаќа по стапка од: 
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— 10% од личните доходи од книжевни дела 
(поезија, новели, раскази, романи, критики, есеи), 
препев и превод на тие дела, од научни и струч-
ни дела и преводи на тие дела, од дела од областа 
на ликовната уметност (вајарска, сликарска, гра-
фички дела и таписерии) од драмски и драмско-
музички дела, филмски дела, од правото на авто-
рот на јавно изведување на музички дела (мали 
права), од правата на репродуктивни уметници (из-
ведувачи) на сериозна музика и драмско-музички 
дела и од патенти и технички унапредувања; 

— 12% од личните доходи од областа на при-
менетата уметност, индустриско обликување и на 
делата од областа на ликовната уметност што се 
користат за рекламна пропаганда, од фотограф-
ски дела и од делата на производните дејности 
слични на фотографии, од картографски дела, пла-
нови, скици и пластични дела што се однесуваат 
на географијата и топографијата, од текстовите 
и преводите на текстови (освен од книжевните, на-
учните и стручните дела и преводи на тие дела) 
објавени во весници, списанија и во други сред-
ства за јавно информирање, освен публикации од 
забавен жанр, од говорни дела (предавања, говори, 
беседи и слично) и од дела од областа на архитек-
турата; 

— 15% од личните доходи од снимање музички" 
дела со средства за механичка репродукција (гра-
мофонски плочи, магнетофонски ленти и слично), 
од правата на репродукција на уметниците (изве-
дувачи) на народната музика, музиката во духот 
на народното творештво и забавната музика, од 
текстовите и преводите на текстовите објавени во 
публикациите на забавниот жанр, во весниците и 
списанијата, ревиите и слично, од текстовите и 
преводите на текстовите на конферанси, скечеви и 
сценарија на забавни приредби, од написи, идеј-
ни сценарија за радио, телевизија и други реклами 
и на личните доходи од остварените авторски 
права. 

Општинскиот данок на приходи остварени од 
авторски права, патенти и технички унапредувања 
од лица врз кои е пренесено авторското право ќе 
се плаќа по стапка од 20%. 

Член 20 
Се ослободуваат од плаќање данок од личен 

доход од авторски права, патенти и технички уна-
предувања лицата кои остваруваат приходи од иде-
олошко-политички предавања, предавања од општо-
народната одбрана и предавањата за прва помош. 

5. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ЗГРАДИ 

Член 21 
Општински данок на приходи од згради се пла-

ќа по прогресивни стапки и тоа: 

С т а п к и 

На основица 
(динари) 

За стан- За делов, прост, 
бени и згр. за одмор 

згради и закрепнување 

до 5.000 
од 5.000 до 10.000 
од 10.000 до 15.000 

над 15.000 

10 
20 
25 
30 

20 
30 
45 
60 

Трошоците за управување, одржување и за 
амортизација на зградите изнесуваат 20% од за-
купнината. 

Член 22 
На даночните обврзници кои во домаќинството 

немаат други приходи освен приходите од згради, 
им се дава намалување на обложениот данок на ј -
малку до 50%. 

Член 23 
Општинскиот данок на приходи од згради што 

се плаќа во годишен паушален износ за наместе-
ни соби до 4 легла, ќе се плаќа и тоа: 

— за едно легло 150 динари 
— за две легла 200 „ 
— за три легла ЗОО „ 
— за четири легла 400 „ 

Данокот од претходниот став од овој член ќе се 
намали за 50%, доколку леглата односно собите 
се издаваат на ученици и студенти. 

6. — ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ НА СРЕЌА 

Член 24 
Општински данок на добивка од игри на среќа 

се плаќа по стапка од 10%. 

7. — ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И 
ИМОТНИ ПРАВА 

Член 25 
Општински данок на приходи од имот и имот-

ни права се плаќа по прогресивни стапки и тоа: 

Основица 
(динари) Стапка 

до 10.000 20 
од 10.000 до 20.000 30 

над 20.000 40 

ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОЦИ 

Член 26 
данок на наследство и подароци Општински 

се плаќа по следните стапки и тоа: 

С т а п к и 
Основица 
(динари) II наследен 

ред 
Останати 
наследни 
редови 

до 10.000 
од 10.000 до 20.000 
од 20.000 до 50.000 
од 50.000 до 100.000 
од 100.000 до 300.000 

над 300.000 

4 
6 
8 

10 
15 
20 

6 
8 

10 
14 
19 
25 

Член 27 
Општински данок на промет на недвижности 

и права за продадено земјоделско земјиште и гра-
дежни објекти се плаќа по следните стапки: 

а) За земјоделско земјиште: 

На основица 
(вредност по м2) Стапка 

ДО 2 4 
ОД 2 ДО 4 5 
од 4 ДО 6 6 
од 6 ДО 10 7 
ОД 10 ДО 15 8 
од 15 до 20 10 
од 20 до 30 12 
од 30 до 40 14 
од 40 до 50 17 

над 50 20 
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б) За градежни објекти: Ш. — ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

На основица 
(вредност по м2 динари) 

С т ѕ 

За 
станбени 
згради 

а л к и 
За делов, 

простор, и 
згради за 

одм. и закр. 
до 1.000 10 12 

од 1.000 до 2.000 11 14 
од 2.000 до 3.000 12 16 
од 3.000 до 4.000 14 18 
од 4.000 до 5.000 16 20 
од 5.000 до 6.000 18 22 

над 6.000 20 25 

9. — ДАНОК НА ЗГРАДИ 

Член 28 
Данок на згради се плаќа по м2 корисна стан-

бена површина, зависно од материјалот на град-
бата, односно квалитетот на зградата и тоа: 

1. за станбени згради од тврд материјал над 
100 м2 — 10 динари; 

2. за станбени згради од мешовит и слаб мате-
ријал над 100 м2 — 5 динари; 

3. за објекти за рекреација (вили, викенд-ку-
ќички) — 10 динари; 

4. за деловни просторни што се издаваат под 
закуп на граѓани се плаќа по стапка од: 

а) од тврд материјал — 15%; 
б) од слаб и мешовит материјал — 10%; 

Член 29 
На даночните обврзници кои во деловните про-

сторни вршат самостојна стопанска и нестопанска 
дејност, им се дава намалување од обложениот да-
нок до 50%. 

10. — ДАНОК НА ИМОТ 
Член 30 

Данок на имот на товарни друмски моторни 
возила и комби возила се плаќа по 1.000 динари 
за секој тон носивост, а за тракторските приколки 
по 500 динари за секој тон носивост. 

П. — ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА НА 
ДАНОЦИТЕ 

Член 31 
Помалите износи на обложениот данок, освен 

данокот по одбивање и данокот од вкупниот при-
ход на граѓаните, се плаќаат и тоа: 

— данокот во износ од 100 динари, во една 
рата; и 

— данокот во износ од 200 динари, во две рати. 
Член 32 

Трошоците за присилна наплата, во смисла на 
член 228 и членот 262 од Законот за даноците на 
граѓаните изнесуваат: 

— за секој излез на извршителот во врска со 
попис и продажба на предмети на присилната 
наплата, по 20 динари; и 

— за проценителите и сведоците кои се врабо-
тени, надоместок во висина на просечната едно-
месечна заработувачка по час односно по ден, а 
доколку не се вработени, надоместок во висина од 
15 динари по час односно 120 динари по ден. 

Член 33 
На обврзниците што вршат самостојна стопан-

ска дејност и тоа: угостители и превозници ќе им 
се издаде одобрение за вршење на дејноста под 
услов еден или повеќе граѓани да дадат писмена 
изјава пред надлежниот орган со која емчат за 
исплатата на неговите даночни обврски. 

По еден примерок од писмената изјава за ем-
ството се доставува до надлежниот орган за изда-
вање на одобрението за вршење на дејноста и ор-
ганот за приходи кој врши облог со даноци. 

Член 34 
Оваа одлука влегува во сила веднаш по нејзи-

ното донесување, а ќе се применува од јануари 
1976 година и ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Гостивар". 

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за општинските даноци 
на граѓаните објавена во „Службен гласник на оп-
штина Гостивар", бр. 7/74, под број 02-799/1 и Од-
луката за измена и дополнување на Одлуката за 
општинските даноци на граѓаните, објавена во 
„Службен гласник на општина Гостивар", бр. 9/75 
под број 02-772/1. 

Број 02-921 
27 февруари 1976 година 

Гостивар 
Претседател 

на Собранието на општината, 
Миодраг Јефремоски, е. р. 

Потпретседател 
на Соборот на здружениот 
труд, 
Џеваир Мустафаи, е. р. 

Претседател 
на Соборот на месните 
заедници, 
Неџати Салии, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 
собор, 
Назми Исмани, е. р. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА РЕСЕН 

345. 
Врз основа на член 4 од Законот за даноците 

на граѓаните („Службен весник на СРМ", бр. 39/72, 
3/73, 24/73, 46/73, 48/74 и 46/75) и член 111, став 1 и 
член 224, став 1, алинеја 2 од Статутот на општи-
ната Ресен, Собранието на општината Ресен, на 17-
та заедничка седница на трите ообори, одржана 
на 13 април 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
На подрачјето на општината Ресен се вове-

дуваат следните општински даноци: 
1. данок од личен доход од работен однос; 
2. данок од личен доход од земјоделска деј-

ност; 
3. данок од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска дејност; 
4. данок од личен доход од самостојно врше-

ње на нестопанска дејност; 
5. данок од личен доход од авторски права, 

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

10. данок на згради; и 
11. данок на имот. 

П. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН 
ОДНОС 

Член 2 
Данок од личен доход од работен однос во ме-

сечен паушален износ плаќаат: 
1) куќни помошнички 30 дин. 
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2) настој ници на згради и работници 
вработени во месните заедници 

3) работници вработени ка ј приватни 
работодавци: 

а) висококвалификувани 
б) останати 

100 дин. 

180 дин. 
100 дин. 

Член 3 
Даноците од членот 1 на оваа одлука се пла-

ќаат според одредбите на Законот за даноците на 
граѓаните, прописите донесени врз основа на тој 
закон и одредбите на оваа одлука. 

Ш. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

Член 4 
Стапките на данокот од личен доход од земјо-

делска дејност се прогресивни и различни по гру-
пи на катастарски општини, во зависност од ква-
литетот на земјата, начинот на обработката и ре-
ализацијата на производството, комуникацијата, 
близината на пазарот и другите околности. 

Катастарските општини на подрачјето на Оп-
штината за утврдување на стапките во смисла на 
претходниот став, а согласно член 64 од Законот за 
даноците на граѓаните, се распоредуваат во три 
групи, и тоа: 

I група: Ресен, Асамати, Горна Бела Црква, 
Долна Бела Црква, Дрмени, Езерени и Царев Двор. 

П група: Перово, Покрвеник, Прељубје, Лавци, 
Волкодери, Стипона, Избишта, Јанковец, Горно Ду-
пени, Наколец, Сливница, Претор, Рајца, Љубојно, 
Штрково, Подмочани, Грнчари, Крани, Болно, Евла, 
Златари, Сопотско и Козјак. 

Ш група: Арвати, Брајчино, Долно Дупени, 
Коњско, Кривени, Крушје, Курбиново, Лева Река, 
Лескоец, Отешево, Стење, Петрино и Шурленци. 

Населените места од трета група се прогласу-
ваат за ридско-планински подрачја. 

Член 5 
Погранични ридско-планински населени места 

ќе се одредат со посебна одлука на Собранието на 
општината Ресен. 

Член 6 
Стапки на данокот од личен доход од земјодел-

ска дејност се: 
е т а п и и з а 

На основица 
динари I група II група III : 

до 5.000 9 7 5 
ОД 5.000 — 7.500 10 8 6 
ОД 7.500 — 10.000 11 9 7 
од 10.000 — 12.500 12 10 8 
ОД 12.500 — 15.000 13 И 9 
ОД 15.000 — 17.500 14 12 10 
ОД 17.500 — 20.000 15 13 11 

преку 20.000 16 14 12 

Член 7 
Привремено се ослободува од плаќање на да-

нок од личен доход од земјоделска дејност, во 
смисла на член 55 од Законот за даноците на гра-
ѓаните, земјиштето на кое ќе се насадат: 

— нови лозЈа на лозарска почва за 
— малини и рибизли за 
— ка ј син и праски за 
— јаболкница круши и дуњи за 
— ореви и костени за 
— бадеми, смокви, лешници, ка-

линки и друго јужно овошје за 
— сливи, цреши и друго овошје за 

Листопадни и четинарски шуми: 
— багреми, врби, тополи, четинари и 

друга шума од низок раст 
— други видови на дрвја за 

4 
3 
5 
8 

15 

10 
6 

10 
20 

години 

Член 8 
На површините чија плодност се подобрила со 

вонредни трошоци и работа на сопственикот со 
над 30% (регулација, заштита од поплави, исушу-
вање, наводнување, заштита од порои, калцифика-
ција и мелиорација на кисела земја и други ме-
лиоративни мерки), обврзникот данокот од личен 
доход од земјоделска дејност ќе го плаќа според 
катастарскиот приход на земјата пред извршување 
на мелиоративните мерки уште за 15 години. 

Член 9 
Обложениот данок на земја дадена под закуп 

на организација на здружен труд за земјоделско 
производство за време подолго од 3 години се на-
малува за првите 3 години за 30%, а за секоја на-
редна година уште за по 10%, но вкупното нама-
лување на данокот не може да премине 80%. 

Намалувањето на данокот се врши врз основа 
на писмено барање поднесено од страна на обврз-
никот. Кон барањето обврзникот е должен да при-
ложи еден примерок од договорот. 

Ако договорот се раскине пред договорениот 
рок, се врши дополнително обложување на данок 
за изминатите години според фактичкото траење 
на договорот за закуп. 

Член 10 
Се ослободуваат од плаќање на данок од личен 

доход од земјоделска дејност обврзниците во рид-
ско-планинските подрачја, кои во домаќинството 
немаат машки членови под 60 години, односно жен-
ски под 55 години. 

IV. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈ-
НО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 

Член 11 
Данокот од личен доход од самостојно вршење 

на стопански дејности (во натамошниот текст: да-
нокот) се обложува и се плаќа според вистинскиот 
доход, во годишен паушален износ или во процент 
од секој поединечно остварен бруто приход. 

Член 12 
Данокот од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска дејност што се обложува и плаќа 
според вистинскиот доход на даночната основица, 
односно за дел од даночната основица што е до 
висината на просечните лични доходи во опште-
ствениот сектор во стопанството во општината, се 
плаќа по стапка од 6%. 

На делот од даночната основица преку просеч-
ните нето лични доходи во општествениот сектор 
во стопанството во Општината се плаќа по стапка: 

На делот на основицата 
преку просечните 

лични доходи (динари) 
Стапка 

до 20.000 
од 20.000 — 40.000 
од 40.000 — 60.000 
од 60.000 — 100.000 

над 100.000 

7 
9 

11 
13 
15 

Член 13 
Данок од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска дејност во годишен паушален износ 
плаќаат и тоа: 

1. лица кои претежно се занимаваат 
со земјоделска дејност, а повремено вр-
шат стопанска дејност како споредно за-
нимање во износ до 2.000 д. 
а за вршење на услуги со трактор, ком-
бајн и вршалица до 20.000 д. 

2. лицата постари од 65 години (ма-
жи) и 55 години (жени) доколку се за-
нимаваат само со услуги, а дејноста ја 
вршат сами во износ до 3.000 д. 
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3. лица неспособни за работа со над 
49% неспособност, како и слепи лица 
под услов да не вработуваат повеќе од 
еден работник во износ до 3.000 д. 

4. лица кои стопанската дејност ја 
вршат без постојано работно место (ду-
ќан) во износ до 3.000 д. 

5. лица кои вршат услуги, претежно 
со употреба на сопствена работна сила: 

— чистачи на чевли; 
— носачи; 
— сечачи на дрва со рачна пила; 
— мерачи на ваги, улични продава-

чи на семки, костени, кикиритки, пчен-
ка и слично до 1.000 д. 

6. други лица во смисла на член 86 
од Законот за даноците на граѓаните до 2.500 д. 

Член 14 
Висината на годишниот паушален износ, за се-

кој обврзник ја утврдува надлежниот орган за 
приходи во зависност од обемот на работењето, ус-
ловите за работа, работната способност на обврз-
никот, опременоста, местото каде се врши дејно-
ста и другите услови што се од влијание за ра-
ботата. 

Член 15 
Утврдениот паушален износ на данокот од са-

мостојно вршење на стопанска дејност може да се 
намали односно отпише ако дојде до прекин на деј-
носта од причини што не зависат од волјата на 
обврзникот (смрт, болест, војна вежба и ел.) ако 
прекинот трае повеќе од три месеци. 

Член 16 
ОПШТИНСКИОТ данок од личен доход од само-

стојно вршење на стопанска дејност, што се плаќа 
во процент од секој поединечно остварен бруто 
приход, се плаќа и тоа: 

— на приходите за извршени услуги на месни-
те заедници и куќните совети по 5°/о; 

— на приходите остварени од продавање на 
весници, разни публикации, книги, часописи, раз-
гледници и ел. и приходите од утовар и растовар 
по 10%; 

— на приходите остварени од застапниците на 
Југословенската лотарија од продавање на лозо-
ви, лото, спортски прогнози и ел., застапниците на 
осигурителните организации, манекените, дублерите 
и статистите по 15%; 

— на приходите остварени од приредување на 
забавни игри и забавни колонии — ансамбли по 
20%; 

— на приходите остварени од товарење и пре-
нос со запрежни возила што ги вршат лица како 
споредни занимања по 20%; 

— на приходите остварени од останати стопан-
ски дејности по 25%; и 

— на приходите остварени по основ на дого-
вор за дело по 40%. 

Член 17 
На обврзниците од вршење на стопанска деј-

ност кои се обложуваат по вистински доход, а вр-
шат угостителска дејност ќе им се намали дано-
кот до 70% годишно за период од најмалку 3 го-
дини, ако изградат современи угостителски објекти 
и стопанисуваат на современ начин. Објектот тре-
ба да биде изграден во склад со урбанистичкото 
решение. 

Член 18 
Се ослободуваат од плаќање на данок од ли-

чен доход од самостојно вршење на стопанска деј-
ност лицата кои остваруваат приход од набљуду-
вање ка ј хидрометеоролошките станици, од испа-
лување на противградобијни зрна и од пошуму-
вање на голините. 

Член 19 
Обврската за водење на работни книги од чле-

нот 80 од Законот за даноците на граѓаните, се 
проширува и на следните дејности: 

1. книга на приходи и расходи водат обврз-
ниците од дејностите: превозничка и варџиска; 

2. книга — признаница водат обврзниците од 
шивачката дејност. 

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

Член 20 
Данокот од личен доход од самостојно вршење 

па нестопански дејности (во натамошниот текст: 
данок) се обложува според вистински доход, во 
1 одишен паушален износ и во процент од секој 
поединечно остварен бруто приход. 

Член 21 
Данокот од личен доход од самостојно вршење 

на нестопански дејности, за обврзниците што се 
обложуваат по стварен доход на основицата до 
висината на просечните нето лични доходи во оп-
штествениот сектор во нестопанските дејности во 
Општината се плаќа по стапка од 6%. 

На делот од даночната основица преку про-
сечните нето лични доходи во општествениот сек-
тор во нестопанските дејности во Општината се 
плаќа по стапка: 

На делот на основицата 
преку просечните лични 

доходи (динари) 
20.000 
40.000 
60.000 

Стапка 

ДО 
од 20.000 — 
од 40.000 — 
од 60.000 — 100.000 

над 100.000 

7 
9 

11 
13 
15 

Член 22 
Данок од личен доход од самостојно вршење 

на нестопанска дејност во годишен паушален из-
нос плаќаат и тоа: 

— лица кои подучуваат ученици до 1.000 дин. 
— дактилографи, стенографи и сте-

нодактилографи до 1.500 дин. 
— вршители на верски обреди до 2.000 дин. 
— музичари кои остваруваат при-

ходи непосредно од граѓаните до 5.000 дин. 
— останати дејности до 5.000 дин. 

Член 23 
Општинскиот данок од личен доход од само-

стојно вршење на нестопански дејности, што се 
плаќа во процент од секој поединечно остварен 
бруто приход се плаќа и тоа: 

— на приходите што ги остваруваат судиите — 
поротници, судските и други вештаци и толкува-
чи, на приходите на професионалните спортисти 
кои не влегуваат во пензискиот основ и на кои не 
се пресметува и плаќа данокот и придонесите од 
личен доход од работен однос, на приходите оства-
рени од преведувачи, стенографи, дактилографи, 
стенодактилографи и филмски работници остваре-
ни од продуцентски организации, приходите на 
спортските судии и други лица кои остваруваат 
приходи од спортските организации по 5%; 

— на приходите на музичарите по 10%; 
— на приходите остварени од останати несто-

пански дејности по 20%; 
— на приходите остварени по основ на дого-

вор за дело по 40%. 

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

УНАПРЕДУВАЊА 

Член 24 
Општинскиот данок од личен доход од автор-

ски права, патенти и технички унапредувања се 
плаќа по стапка и тоа: 
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— 10% на личните доходи од книжевни дела 
(поезија, новели, раскази, романи, критика, есеи), 
препев и превод на тие дела, од научни и струч-
ни дела и превод на тие дела, од дела од областа 
на ликовната дејност (вајарска, сликарска, гра-
фички дела и таписерии) од драмски и драмско-
музички дела, од филмски дела, од правото на 
авторот од јавно изведување на музички дела (ма-
ли права), од правата на репродуктивни уметници 
(изведувачи) на сериозна музика и драмско-му-
зички дела и од патенти и технички унапреду-
вања ; 

— 12% на личните доходи од областа на при-
менетата уметност, индустриското обликување и на 
делата од областа на ликовната уметност, што се 
користат за рекламна пропаганда, од фотографски 
дела и од делата на производните дејности слични 
на фотографии, од картографски дела, планови, 
скици и пластични дела што се однесуваат на ге-
ографијата и топографијата, од текстовите и пре-
вод на текстови (освен на книжевни, научни и 
стручни дела и превод на тие дела) објавени во 
весници, списанија и во други средства за јавно 
информирање, освен публикации од забавен жанр, 
од говорни дела (предавање, говори, беседи и ел.) 
и од дела од областа на архитектурата; 

— 15% на личните доходи од снимени музич-
ки дела со средства за механичка репродукција 
(грамофонски плочи, магнетофонски ленти и ел.), 
од правата на репродукцијата на уметниците (из-
ведувачи на народната музика, музиката во духот 
на народното творештво и забавната музика), од тек-
стовите и преводите од текстови објавени во публи-
кациите од забавниот жанр, во весниците и спи-
санијата, ревиите и ел., од текстовите и прево-
дот од текстовите за конферанси, скечеви и сцена-
рија на забавни приредби, од написи, идејни сце-
нарија за радиото, телевизијата и други реклами 
и на личните доходи од останатите авторски права. 

Општинскиот данок на приходи остварен од ав-
торски права, патенти и технички унапредувања од 
лица врз кои е пренесено авторското право се пла-
ќа по стапка од 20%. 

Член 25 
Се ослободуваат од плаќање на данок од ли-

чен доход од авторски права, патенти и технички 
унапредувања лицата кои остваруваат приход од 
идеолошко-политички предавања, предавања од оп-
штонародната одбрана и предавања за прва по-
мош. 

VII. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ЗГРАДИ 

Член 26 
Општинскиот данок на приходи од згради се 

плаќа по прогресивни стапки и тоа: 
С т а п к а 

На основица 

до 5.000 10 10 20 
од 5.000 — 10.000 20 20 30 
од 10.000 — 15.000 25 30 45 

над 15.000 30 45 60 

Трошоците за управување, одржување и за 
амортизација на зградите изнесуваат 20% од за-
купнината. 

Член 27 
На даночните обврзници кои во домаќинството 

немаат други' приходи, освен приходите од згра-
ди, им се дава намалување на обложениот данок 
од 50%. 

Член 28 
Општинскиот данок на приходи^ од згради што 

се плаќа во годишен паушален износ за наместе-
ни соби до 4 легла, се плаќа и тоа: 

за едно легло 
за две легла 
за три легла 
за четири легла 

200 дин. 
ЗОО дин. 
400 дин. 
500 дин. 

Данокот од претходниот став од овој член ќе 
се намали за 50%, доколку леглата, односно собите 
се издаваат на ученици. 

Граѓаните кои остваруваат приходи од згради 
од издавање на наместени соби на ученици во сел-
ските населени места се ослободуваат од плаќање 
на данок на приходи од згради. 
VIII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ НА СРЕЌА 

Член 29 
Општинскиот данок на добивка 

среќа се плаќа по стапка од 10%. 
од игри на 

IX. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И ИМОТНИ 
ПРАВА 

Член 30 
Данок на приходи од имот и имотни права се 

плаќа на приходите остварени од издавање под 
закуп на недвижности и движни предмети и други 
имоти и имотни права, како и на приходи оства-
рени со продажба на предмети од поголеми и по-
трајни употребни вредности. 

Член 31 
Општинскиот данок на приходи од имот и имот-

ни права се плаќа по прогресивни стапки и тоа: 
Основица (динари) 

~дсГТ0.000 
од 10.000 — 20.000 

над 20.000 

Стапка 
20 
30 
40 

Член 32 
Данок на приход од имот и имотни права на 

недвижности и подвижни предмети издадени под 
закуп се плаќа по стапка од 40%. 

X. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОЦИ 

Член 33 
Општинскиот данок на наследство и подароци 

се плаќа по следните стапки, и тоа: 
С т а п к а 

Основица 
(динари) 

10.000 
од 10.000 до 20.000 
од 20.000 — 50.000 
од 50.000 — 100.000 
од 100.000 — 300.000 

над 300.000 

II насле-
ден ред 

Останати 
наследни 

редови 
4 
б 
8 

10 
15 
20 

6 
8 

10 
14 
19 
25 

Член 34 
Општинскиот данок на наследство и подарок 

за подарено земјиште или градежни објекти се 
плаќа по следните стапки: 

а) За земјоделско земјиште: 

С т а п к а 
На основица 

(вредност по м2) 

ДО 2 
од 2 — 4 
од 4 — 6 
од 6 — 10 
од 10 — 15 
од 15 — 20 
од 20 — 30 
од 30 — 40 
од 40 — 50 

над 50 

II насле-
ден ред 

4 
5 
6 
7 
8 

10 
12 
14 
17 
20 

Останати 
наследни 
редови 

6 
7 
8 
9 

10 
12 
14 
16 
19 
22 
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Данокот на наследство и подарок за градежно 
неизградено земјиште и дворни места пресметан 
по претходните стапки се зголемува за 10%. 

б) За градежни објекти: 

За станбени згради д е л* ПР007, и 
* м згр. за одм. и закр. 

На основица 
(вредност по м2) 

II
 

на
сл

ед
ен

 
ре

д 

О
ст

ан
ат

и 
на

сл
. 

ре
д.

 

II
 н

ас
ле

де
н 

ре
д 

О
ст

ан
ат

и 
на

сл
. 

ре
д.

 

до 1.000 10 12 12 14 
од 1.000 — 2.000 И 13 14 16 
од 2.000 — 3.000 12 14 16 18 
од 3.000 — 4.000 14 16 18 20 
од 4.000 — 5.000 16 18 20 22 
од 5.000 — 6.000 18 20 22 24 

над 6.000 20 22 25 27 

в) За подарок на права: 

На основица 
(динари) 

С т а п к а 
II насл. ред Ост. насл. ред. 

ДО 5.000 3 5 
од 5.000 — 10.000 5 7 
од 10.000 — 20.000 8 10 
од 20.000 — 50.000 10 12 
од 50.000 — 100.000 15 17 

над 100.000 20 22 

10 Дин. по 1 м2 

7 Дин. по 1 м2 

5 дин. по 1 м2 

XI. ДАНОК НА ЗГРАДИ 

Член 35 
Данок на згради се плаќа по м2 корисна стан-

бена површина зависно од материјалот на град-
бата, односно квалитетот на зградата: 

а) За станбени згради: 
— изградени од тврд материјал 
— изградени од мешан материјал 
— изградени од слаб материјал 

б) За деловни простории: 
— изградени од тврд материјал 
— изградени од мешан материјал 
— изградени од слаб материјал 

в) За згради за одмор и закрепнување: 
Данок на згради за објекти за одмор и закреп-

нување (станбени згради, вили и виќенд куќички) 
се плаќа во годишен износ од 1 м2 корисна повр-
шина, и тоа: 

20 Дин. по 1 м2 

18 Дин. по 1 м2 

15 Дин. по 1 м2 

од тврд и мешан материјал 
полумонтажни 
монтажни 

20 дин. по 1 м2 

15 дин. по 1 м2 

10 дин. по 1 м2 

Под тврд материјал се подразбира бетонска 
конструкција, под мешан материјал се подразбира 
камен, бетон или цигли и под слаб материјал пли-
тар, даска и слично. 

Член 36 
Од плаќање на данок на згради се ослободуваат 

сопствениците односно плодоуживателите на еден 
стан со корисна станбена површина до 100 м2. 

Член 37 
Под корисна станбена површина за станбени 

згради и станови се смета површина на сите соби 
за живеење (спални, дневни, кујни, ниши, подрум, 
претсобје, шпајс, бања и вградени гаражи). 

Под корисна станбена површина за зградите 
за одмор и закрепнување (вили, викенд куќички 
и др.) се смета површината на дневни соби, спални, 
кујни, ниши, претсобја, и т а ј е, бања и др.). 

Под корисна површина на деловни простории 
се смета површината на подрум, приземје, мага-
цин и кат. 

Член 38 
На даночните обврзници кои вршат самостојна 

стопанска и нестопанска дејност во сопствени де-
ловни простории им се дава намалување од обло-
жениот данок за 50%. 

Член 39 
Данок на згради не се плаќа на станбени згра-

ди и станови во селските населени места. 

ХП. ДАНОК НА ИМОТ 

Член 40 
Данок на имот на товарни друмски моторни во-

зила и комби возила се плаќа по 1.000 динари за 
секој тон носивост, а тракторските приколки по 500 
динари за секој тон носивост. 

ХШ. ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА 
НА ДАНОЦИТЕ 

Член 41 
Помалите износи на обложените даноци, освен 

данокот по одбивање и данокот од вкупниот при-
ход на граѓаните, се плаќаат и тоа: 

— данок до износ од 100 динари, во една рата; и 
— данок до износ од 200 динари во две рати. 

Член 42 
Трошоците за присилна наплата, во смисла на 

членот 228 и членот 262 од Законот за даноците на 
граѓаните, изнесуваат: 

— од секој излез на извршителот во врска со 
пописот и продажбата на предметите на присил-
ната наплата по 50 динари; 

— на проценителите и сведоците кои се врабо-
тени, надоместок во висина на просечната едно-
месечна заработувачка по час, односно по ден, а 
доколку не се вработени, надоместок во висина од 
15 динари по час, односно 120 динари на ден. 

Член 43 
На обврзниците што вршат самостојна стопан-

ска дејност и тоа: угостителска и превозничка деј-
ност ќе им се издаде одобрение за вршење на деј-
носта под услов еден или повеќе граѓани да да-
дат писмена изјава пред надлежниот орган со која 
гарантираат за исплатата на неговите даночни об-
врски. 

Емец во смисла на претходниот став од овој 
член може да биде граѓанин кој со својот имот 
или личен доход е во состојба да ја намири едно-
годишната даночна обврска за сметка на даноч-
ниот обврзник. 

По еден примерок од писмената изјава за ем-
ство™ се доставува до надлежниот орган за изда-
вање на одобрението за вршење на дејноста и ор-
ганот за приходи кој врши облог со даноци. 

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 44 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општината Ресен", а ќе се применува од 1 јануари 
1976 година. 

Член 45 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

стануваат да важат одлуките бр. 01-1113/1, 01-345/1 
и 01-877/1 објавени во „Службен гласник на општи-
ната Ресен", бр. 7/74, 1/75 и 1/76. 

Бр. 01-1859/1 
13 април 1976 година 

Ресен 
Претседател 

на Собранието на 
општина Ресен, 

Крсте Секуловски, е, р. 
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СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА СВЕТИ НИКОЛЕ 

346. 
Врз основа на член 17 од Одлуката за измену-

вање и дополнување на Одлуката за општинските 
даноци на граѓаните („Сл. гласник на општина Све-
ти Николе, бр. 2/76), Извршниот совет на Собра-
нието на општината Свети Николе, на седницата 
одржана на 9 јули 1976 година го утврди пречис-
тениот текст на Одлуката за општинските даноци 
на граѓаните. 

Пречистениот текст на Одлуката^ за општин-
ските даноци на граѓаните ги опфаќа: Одлуката 
за општинските даноци на граѓаните — пречистен 
текст („Службен гласник на општина Свети Ни-
коле", бр. 5/75) и Одлуката за изменување и до-
полнување на Одлуката за општинските даноци на 
граѓаните („Службен гласник на општина Свети 
Николе", бр. 2/76) во кои е означено времето на 
нивното влегување во сила. 

Бр. 01-А-945 
9 јули 1976 година 

Свети Николе 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Трајан Тосевски, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

(Пречистен текст) 

Орел, Макреш, Буриловци, Арбасанци, Строиман-
ци, Стануловци, Сопот, Преот, Крушица, Малино, 
Алакинци, Долно и Горно ѓуѓанци, Трстеник, Пав-
лешенци, Кишино, Беќерлија, Аџибегово, Богосло-
вец, Стањевци, Малино, Мечкуевци и Мездра. 

Обврзниците од поодделни катастарски општини 
определени во групите од претходниот став од 
овој член, данок од личен доход од земјоделска 
дејност плаќаат по следните стапки: 

На основица I група II група 
(динари) земјоделци земјоделци 

до 5.000 3,20 1,20 
5.000 до 7.000 4,20 2,20 
7.000 до 10.000 5,20 3,20 

10.000 до 12.500 6,20 4,20 
12.500 до 15.000 7,20 5,20 
15.000 до 17.500 8,20 6,20 
17.500 до 20.000 9,20 7,20 

преку 20.000 10,20 8,20 

Стапките од ставот 3 на овој член ќе се при-
менуваат и на обврзниците на кои земјоделството 
не им е единствено занимање (неземјоделци). 

Член 4 
Привремено се ослободуваат од плаќање на 

данок од личен доход од земјоделска дејност во 
смисла на член 55 од Законот за даноците на гра-
ѓаните за земјиште што е неупотребливо, а кое со 
вонредни трошоци е оспособено за создавање на: 

Член 1 
На подрачјето на општина Свети Николе 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 вршење на несто-

панска дејност; 
4. данок од личен доход од авторски права, 

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

10. данок на имот. 

Член 2 
Даноците од член 1 од оваа одлука се плаќаат 

според одредбите на Законот за даноците на гра-
ѓаните, прописите донесени врз основа на тој за-
кон и одредбите од оваа одлука. 

1. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ДЕЈНОСТ 

Член 3 
Данок од личен доход од земјоделска дејност 

плаќаат сите граѓани кои располагаат со соодвет-
на земја или се корисници и плодоуживатели на 
земја. 

Стапките на данокот од личен доход од зем-
јоделска дејност се прогресивни и различни, по 
групи на населени катастарски општини во завис-
ност од катастарскиот приход, бонитетот на зем-
јата, структурата на производството и условите за 
реализација на пазарните вишоци и друго. 

Катастарските општини на подрачјето на Оп-
штината се распределуваат во две групи. 

а) Во првата група спаѓаат следните катастар-
ски општини: Свети Николе, Горобинци, Мустафи-
но, Ерџелија, Делисинци, Амзабегово, Пеширово, 
Ќоселери, Дорфулија, Џумајлија, Гуземелци, Дол-
но и Горно Црнилиште, Сарамзалино, Каратмано-
во, Кнежје и Кадрифаково. 

б) Во втората група спаѓаат следните ката-
старски општини: Немањици, Ранченци, Патетино, 

ниви за лозја на лозарска почва за 
малини и рибизли за 
ка ј син и ореви за 
јаболка, круши, дуњи за 
бадеми, лешници, смокви, калинки и 
друго овошје за 
сливи, цреши и друго овошје за 
Листопадни и четинарски шуми: 
багреми, врби, топола или друга шу-
ма од низок раст за 
брест и јасен за 
други видови на дрвја за 

4 години 
4 години 
5 години 
8 години 

10 години 
6 години 

10 години 
15 години 
20 години 

Правото за ослободување од плаќање на данок 
од земјоделска дејност предвидено во став 1 на 
овој член се остварува со писмено барање на об-
врзникот што го поднесува до надлежниот орган 
на Собранието најдоцна до 15 февруари во годи-
ната за која се врши облогот. 

Член 5 
На површините чија плодност се подобрила со 

вонредни трошоци и работа на сопственикот со 
над 30% (регулација, заштита од поплави, исушу-
вање, наводнување, заштита од порои, калцифи-
кација и мелиорација на кисела земја и други 
мелиоративни мерки) обврзникот данокот од ли-
чен доход од земјоделска дејност ќе го плаќа спо-
ред катастарскиот приход на земјата пред извршу-
вањето на мелиоративните мерки уште на 15 го-
дини. 

Член 6 
Износот на обложениот данок за земја дадена 

под закуп на организација на здружен труд, за 
земјоделско производство во време подолго од три 
години, се намалува за првите три години 30% 
а за секоја наредна година уште за по 10%, но 
вкупното намалување на данокот не може да пре-
мине 80%. 

Намалувањето на данокот се извршува врз 
основа на писмено барање поднесено од страна на 
обврзникот. Кон барањето обврзникот прилага еден 
примерок од договорот. 

Ако договорот се раскине пред договорениот 
рок се врши дополнително обложување на данок 
за изминатите години според фактичкото траење 
на закупувачкиот договор. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Вр. 30 — Стр. 797 



Стр. 798 — Вр. 30 

Член 7 
На даночните обврзници на данок од земјо-

делство кои средствата за работа и својот труд ги 
здружуваат или трајно соработуваат со органи-
зацијата на здружен труд при што го здружу-
ваат правото на сопственост на здружените сред-
ства, им се намалува данокот за секоја обложена 
година и тоа: 

— 50°/о на даночен обврзник кој својот труд и 
средствата за работа ги здружи со организација 
на здружен труд, и со неа остварува трајна про-
изводна соработка и за тоа склучи писмен договор 
во рамките на таа соработка, рамноправно со чле-
новите на работната заедница на организацијата 
на здружен труд, управува со заедничката работа 
и соодлучува за распределбата на заеднички оства-
рениот доход во рамките утврдени со самоуправен 
договор и општ акт на организацијата на здру-
жен труд; 

— 35% на даночен обврзник кој со организа-
цијата на здружен труд со склучен писмен дого-
вор воспостави кооперативни односи за здружу-
вање на средствата за работа и вишокот на своето 
производство исклучиво го пласира преку орга-
низацијата на здружен труд со која воспоставил 
Еакви кооперативни односи; 

— 25% на даночен обврзник кој со организаци-
јата на здружен труд со склучен писмен договор 
трајно воспостави кооперативни односи за вршење 
на машински услуги, набавка на репродукционен 
материјал и вишоците на своите производи исклу-
чиво ги пласира преку организацијата на здружен 
труд со која воспоставил вакви односи. 

II. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО 
ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 

Член 8 
Данокот од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска дејност се обложува и се плаќа спо-
ред вистински доход или во паушален износ или 
во процент од секој поодделно остварен приход (во 
натамошниот текст: данокот). 

со запрежни возила 

колари до 
земјоделски услу-

800 динари 
600 динари 

800 динари 
1.500 динари 

1.500 динари 
3.000 динари 

600 динари 

8.000 динари 

шивачи, кожувари и кондураџии 
до 
налбати до 
превозници 
до 
кала ј џин и 
трактористи за 
ги до 
леблебиџии до 
други дејности до 
за услуги со трактор, пренос на 
градежен материјал и комбајни до 

2. Лицата постари од 60 години (мажи) и 55 го-
дини (жени), како и лицата неспособни за работа со 
над 49% неспособност под услов да се занимаваат са-
мо со услуги, а дејноста ја вршат исклучиво са-
ми како и слепите лица и лицата со инвалидност 
над 49% под услов да не вработуваат повеќе од 
еден работник и да не остваруваат годишен вку-
пен приход повеќе од просечниот нето личен доход 
на вработен во стопанството во СР Македонија за 
претходната година: 

— шивачи, кондураџии и кожувари 
до 600 динари 

— налбати до 400 динари 
— превозници со запрежни возила до 500 динари 
— калајџии и колари до 800 динари 
— други дејности до 2.000 динари 
— за услуги со трактор, пренос на 

градеж, материјал и комбајни до 3.000 динари 

3. Лицата кои со одобрение од надлежниот ор-
ган вршат стопанска дејност без постојано место 
на работа (дуќан), освен превозниците со товарни 
друмски возила: 

— градежни работници — ѕидари до 
— други дејности до 

4. Лицата кои остваруваат приходи 
од домашни ракотворби до 

3.000 динари 
3.000 динари 

2.500 динари 

Член 9 
Општински данок од личен доход од самостојно 

вршење на стопанска дејност што се обложува по 
стварен доход на даночна основица до висина на 
просечниот нето личен доход во општествениот 
сектор на стопанството реализиран во општината, 
во годината која и претходи на годината за која 
се врши облогот, се плаќа по стапка од 3%. 

На делот од даночната основица преку про-
сечните нето лични доходи во општествениот сек-
тор на стопанството во општината, данок од личен 
доход од стопанска дејност се плаќа и тоа: 

Основица преку 
просечните лични 

доходи 

од 20.000 
од 40.000 
од 60.000 

до 20.000 
до 40.000 
до 60.000 
до 100.000 

над 100.000 

Стапка 

4 
6 
8 

10 
12 

2.500 динари 

2.500 динари 
800 динари 

2.500 динари 

На обврзниците на данок од стопанска дејност 
на кои даночната основица (чистиот приход) им се 
утврди во висина до годишниот гарантиран личен 
доход во стопанството на Републиката и доколку 
стопанската дејност им е главно занимање обло-
жениот данок може да им се намали до 80%. 

Член 10 
Општински данок од личен доход од самостој-

но вршење на стопански дејности во годишен пау-
шален износ плаќаат лица кои не користат допол-
нителна работа од други лица и тоа: 

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

5. Лицата кои вршат услуги на гра-
ѓаните кои не се сметаат за за-
наетчиски, а дејноста ја вршат 
сами: 

— сечачи на дрва до 
- - улични продавачи на семки, кос-

тени, кикиритки и пченка до 
— мерење со вага до 
— други до 

6. Други лица во смисла на член 
86 од Законот за даноците на гра-
ѓаните до 2.500 динари 

Член 11 
Обврзниците кои данокот од стопанска деј-

ност го плаќаат според стварниот доход должни 
се да водат книга-признаница (обврзниците од 
стаклорезачка дејност и превозниците на товарни 
друмски возила). 

Член 12 
Општински данок од личен доход од самостој-

но вршење на стопанска дејност во смисла на 
член 89 од Законот за даноците на граѓаните, во 
процент од секој поединечно остварен бруто при-
ход и тоа: 

1. на приходите за извршени услуги на мес-
ните заедници и куќните совети по 5% 

2. на приходите остварени од продавање на 
весници, разни публикации, книги, часо-
писи, марки, разгледници и слично и на 
приходите од утовар и растовар по 10% 

3. на приходите остварени од застапници на 
Југословенската лотарија од продавање на 
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лозови, лото, спортски прогнози и слично, 
застапници на осигурителни заводи (орга-
низации) и на приходите од приредување 
на забавни игри по 15°/о 

4. на приходите од товарење и пренос со 
запрежни возила што ги вршат лица како 
споредно занимање по 20:,/о 

5. на приходите остварени од останати сто-
пански дејности по 20% 

6. на приходите остварени по основ на до-
говор за дело по 40% 

Се ослободуваат од плаќање на данок од ли-
чен доход од самостојно вршење на стопанска деј-
ност лицата кои остваруваат приходи од набљуду-
вање ка ј хидрометеоролошките станици, од испа-
лување на противградобиј ни зрна и од пошумува-
ње на голините. 

Член 13 
Утврдениот паушален износ на данокот од са-

мостојно вршење на стопанска дејност за вре-
ме на прекин на дејноста од причини што не 
зависат од волјата на обврзникот (смрт, болест, 
воена вежба и слично) може да се намали односно 
отпише ако прекинот на дејноста трае повеќе од 
3 месеци. 

III. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО 
ВРШЕЊЕ НА НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 

Член 14 
Данок од нестопански дејности се обложува 

според вистински доход и во процент од секој 
поодделно остварен бруто приход и во годишен 
паушален износ. 

Член 15 
Општински данок од личен доход од несто-

панска дејност што се обложува по стварен доход 
на лична основица до висината на просечните лич-
ни доходи во општествениот сектор се плаќа по 
стапка од 3%. 

На делот од даночната основица преку про-
сечните лични доходи во општествениот сектор за 
нестопанските дејности во Општината, по стапка: 

На делот на основицата 
преку просечните лични 

доходи (динари) 

од 20.000 
од 40.000 
од 60.000 

до 20.000 
до 40.000 
до 60.000 
до 100.000 

преку 100.000 

Стапка 

8 
10 
12 

Член 16 
Општински данок од личен доход од вршење 

на нестопански дејности во годишен паушален из-
нос плаќаат и тоа: 

1. лица кои подучуваат ученици до 1.000 динари 
2. дактилографи, стенодактилографи 

и стенографи до 1.500 динари 
3. за вршење на верски обреди до 2.000 динари 
4. музичари кои остваруваат прихо-

ди непосредно од граѓани до 5.000 динари 
5. останати нестопански дејности до 5.000 динари 

Член 17 
Општински данок од личен доход од вршење 

на нестопански дејности, во процент од секој пое-
динечно остварен бруто приход се плаќа и тоа: 

1. на приходите што ги остваруваат судиите 
— поротници, судиите и други вештаци 
и толкувачи по 5% 

2. на приходите на професионалните спор-
тисти кои не влегуваат во пензискиот ос-
нов и на кои не се пресметани и платени 
данокот и придонесите од месечен доход 
од работен однос по 5% 

3. на приходите остварени од преведувачи, 
стенографи, стенодактилографи и филмски 
работници остварени од продуценте™ ор-
ганизации, приходите на спортските судии 
и други лица кои остваруваат приходи од 
спортските организации по 5% 

4. на приходите од музичарите по 10% 
5. на приходите остварени од останати нес-

топански дејности по 20% 
6. на приходите остварени по основ на дого-

вор за дело по 40% 

IV. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ПРАВА, ПА-
ТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ УНАПРЕДУВАЊА 

Член 18 

Општински данок од личен доход од авторски 
права, патенти и технички унапредувања ќе се 
плаќа по стапка и тоа: 

1. На личните доходи од книжевни дела (пое-
зија, новели, раскази, романи, критика и есеи) 
и превод на тие дела, од научни и стручни дела, 
од дела од ликовната уметност (вајарски, сликар-
ски, графички дела и таписерии), од драмски и 
драмско-музички дела, од филмски дела, од право 
на авторот од јавно изведување на музички дела 
(мали права), од правата на репродуктивни умет-
ници (изведувачи) на сериозна музика и драмско-
музички дела и од патенти и технички унапреду-
вања — по 10%; 

2. На личните доходи од областа на примене-
тата уметност, индустриско обликување и на де-
лата од областа на ликовните уметници што се 
користат за реклама и пропаганда, фотографски 
дела и од делата на производните дејности слич-
ни на фотографии, од картографски дела, планови, 
скици и пластични дела што се однесуваат на 
географијата и топографијата, од текстовите и пре-
вод на текстовите (освен книжевните, научните и 
стручните дела и превод на тие дела) објавени во 
весници, списанија и во други средства за јавно 
информирање, освен публикациите од забавен 
жанр, од говорни дела (преведување, говори, бесе-
ди и ел.) и дела од областа на архитектурата — 
по 12%; 

3. На личните доходи од снимени музички дела 
со средства на механичка репродукција (грамофон-
ски плочи, магнетофонски ленти и ел.), од пра-
вата на репродукција на уметниците — изведува-
чи на народна музика, музиката од народното тво-
рештво и забавната музика, од текстовите и прево-
дите објавени во публикациите од забавниот жанр, 
во весниците и списанијата, ревиите и слично, од 
текстовите и преводите на текстовите за конферан-
си, скечеви и сценарија на радио, телевизија и 
други реклами, на личните доходи од останатите 
авторски права — по 15%; 

4. Општински данок на приходите рстварени 
од авторски права, патенти и технички унапреду-
вања од лица врз кои е пренесено и авторско 
право ќе се плаќа по стапка од 20%; 

5. Се ослободуваат од плаќање данок од личен 
доход од авторски права, патенти и технички унап-
редувања лицата кои остваруваат приходи од идео-
лошко-политички предавања, предавања од оп-
штонародната одбрана и предавања за прва по-
мош. 

V. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ЗГРАДИ 

Член 19 

Данок на приходи од згради плаќаат лицата 
што остваруваат приходи од згради издадени под 
закуп или наем. 

Стапките за данокот од згради се прогресивни. 
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Член 20 
Општински данок на приходи од згради ќе се 

плаќа по следните стапки: 

На основица 
(динари) 

С т а п к а 
За За делов, 

станб. прост, и згр. 
згради за закреп. 

од 5.000 
од 10.000 

до 5.000 10 
до 10.000 20 
до 15.000 25 

над 15.000 30 

15 
25 
40 
50 

Член 21 
Данок на приход од згради за наместени соби 

издадени под закуп на ученици се плаќа во го-
дишен паушален износ и тоа: 

а) за едно легло 
б) за две легла 
в) за три легла 
г) за четири легла 

100 дин. 
200 дин. 
ЗОО дин. 
400 дин. 

Основица 
динари Стапка 

ДО 10.000 20 
од 10.000 до 20.000 30 

над 20.000 40 

Член 27 
Општински данок на наследство и подарок се 

пресметува и плаќа по прогресивни стапки и тоа: 

е т а п и и 
Основица II насл. Остан. 

ред. насл. ред. 

до 10.000 4 6 
од 10.000 до 20.000 6 8 
од 20.000 до 50.000 8 10 
од 50.000 до 100.000 10 1 4 
од 100.000 до 300.000 15 20 

над 300.000 20 25 

Член 28 
Општински данок за подарено земјиште или 

градежни објекти за лица кои не се предвидени во 
претходниот член ќе се плаќа по следните стапки 
и тоа: 

а) Земјоделско земјиште 
На основица 

(вредност по м2) 
динари 

Стапка 

ДО 2 4 
од 2 до 4 5 
ОД 4 ДО 6 6 
ОД 6 ДО 1 0 7 
од 10 ДО 1 5 8 
ОД 15 до 20 10 
од 20 до 30 12 
од 30 до 40 14 
од 40 до 50 17 

над 50 20 

Член 22 
Обврзниците кои оствариле приход од изда-

вање наместени соби за повеќе од 4 легла, данок 
на приход од згради плаќаат по стапките од член 
20 на оваа одлука. 

Член 23 
Трошоците на име амортизација, одржување и 

други трошоци во смисла на член 117 од Законот 
за даноците на граѓаните се признаваат во висина 
од 20°/о од бруто износот на наемнината односно 
закупнината. 

Член 24 
Даночните обврзници кои во домаќинството 

немаат други приходи, освен приходите од згради, 
се ослободуваат од плаќање на данок на приход 
од згради. 

VI. ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ НА СРЕЌА 

Член 25 
Данок на добивка од игри на среќа се пресме-

тува и плаќа на основицата утврдена на начин 
пропишан со одредбите на Законот за даноците на 
граѓаните (член 123) по пропорционална стапка 
од Шо. 

VII. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И 
ИМОТНИ ПРАВА 

Член 26 
Општински данок на приходи од имот и имот-

ни права ќе се плаќа по прогресивни стапки и тоа: 

Данокот на промет на наследство и подароци 
на изградено земјиште — дворно место, пресметан 
по претходниот став ќе се зголеми за 10%. 

б) За градежни објекти 

На основица 
(вредност по м2) 

динари 

С т 
За 

стан. 
згради 

а л к и 
За деловни 
прост, и згр. 

за одмор 
ДО 1.000 10 12 

ОД 1.000 ДО 2.000 11 14 
од 2.000 ДО 3.000 12 16 
ОД 3.000 ДО 4.000 14 18 
ОД 4.000 ДО 5.000 16 20 
ОД 5.000 ДО 6.000 18 22 

над 6.000 20 25 

VIII. ДАНОК НА ЗГРАДИ 

Член 29 
Данок на згради се плаќа на станбените згра-

ди, деловните простории што се користат за ж и -
веење, деловните простории и други згради освен 
зградите ослободени со член 150 од Законот за 
даноците на граѓаните. 

Данок на згради плаќаат обврзниците од гр. 
Свети Николе. 

Општински данок на згради се плаќа по след-
ните стапки и тоа: 

На основица 
динари Стапка 

до 50.000 ОДЗ 
од 50.000 до 70.000 0,15 
од 70.000 до 100.000 0,17 
од 100.000 до 150.000 0,19 
од 150.000 до 200.000 0,21 
од 200.000 до 300.000 0,25 
од 300.000 до 400.000 0,30 
од 400.000 до 500.000 0,40 

од 500.000 до 600.000 0,50 
над 600.000 0,60 

Стапките од претходниот став ќе се приме-
нуваат на вредноста што е утврдена за 1973 го-
дина врз основа на мерилата за валоризација на 
зградите. 

Стапката на амортизација изнесува 1% годиш-
но оД утврдената вредност на зградата. 

Вредноста на зградата намалена за износот на 
амортизацијата претставува основица за оданочува-
ње со данок на згради. 

Член 30 
Покрај ослободувањето од плаќање на данок 

на згради предвидено со член 150 од Законот за 
даноците на граѓаните, од плаќање на данок на 
згради се ослободуваат и тоа: 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК: НА СРМ 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

а) обврзниците кои примаат социјална помош; 
б) обврзниците чие единствено занимање им е 

земјоделството, а вкупниот катастарски приход е 
помал од 1.180 динари; 

в) старци кои во своето домаќинство немаат 
помлади членови од 60 години и нивните месечни 
примала се помали од 800 динари по член; 

г) обврзници на кои данокот на згради им из-
несува помалку од 10 (десет) динари. 

Член 31 
Ослободувањето од претходниот член се врши 

на писмено барање на обврзникот, кое се подне-
сува до 15 февруари во годината за која се врши 
облогот. 

Обврзникот кон барањето треба да приложи 
докази дека ги исполнува условите за ослободува-
ње од плаќање на данок на згради. 

IX. ДАНОК НА ИМОТ 

Член 32 
Данок на имот се плаќа според одредбите на 

Законот за даноците на граѓаните (член 156 и 161) 
од оваа одлука. 

Данок на имот на товарни друмски возила, 
приклучни возила и комби — возила се плаќа и 
тоа: 

На моторни 
Тони и приклучни 

возила 
На трактор, 

приколки 

од 1 
од 2 
од 3 

ДО 1 
ДО 2 
ДО 3 
ДО 4 

п р е к у 4 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 

500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 

Данокот од став 1 од овој член се плаќа 
истовремено со поднесување на барање за ре-
гистрација односно за продолжување на регистра-
цијата на возилата. 

Член 33 
Данок на хибридна лоза на една пенушка се 

плаќа ОДО дин. 

X. ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА НА 
ДАНОЦИ 

Член 34 
Облог на даноци се врши според одредбите на 

член 182 до 190, а исплата според член 20 и 273 
од Законот за даноците на граѓаните. 

Наплатата на помалите износи на обложените 
даноци освен данокот по одбивање и данокот од 
вкупниот приход се врши и тоа: 

1. Обложен данок до 150 динари на една рата. 
2. Обложен данок до ЗОО динари во две рати. 
3. Обложен данок над износот од точката 2 од 

овој член се наплатува во повеќе рати — според 
стасаноста. 

За стасаноста на даноците и роковите за нап-
лата на даноците ќе се применува одредбата на 
член 209 од Законот за даноците на граѓаните. 

Член 35 
Даноците што обврзниците ќе ги платат по 

стасаноста и роковите предвидени со член 209 од 
Законот за даноците на граѓаните, ќе бидат нап-
латени присилно. 

Трошоците во постапката за присилна наплата 
изнесуваат и тоа: 

а) за секој излез на извршителот во врска со 
пописот, пленидбата и продажбата 50,00 динари 
за еден работник; 

б) трошоците на проценителите и сведоците се 
плаќаат од час. Висината на износот зависи од 
едномесечната заработувачка ако се во работен 
однос, а ако се вон работен однос се плаќа дневно 
по 80,00 динари; 

в) за терање на добиток трошоците изнесуваат 
80,00 динари за еден работник; 

г) на чуварот на продадените предмети, произ-
води и добиток на чување и евентуална исхрана, 
му припаѓа надоместок со висина на вистинските 
трошоци, и за пренесување — терање на истите 
до местото на јавно наддавање стварните трошоци 
односно 80,00 динари (член 262 од Законот за да-
ноците на граѓаните) за секој започнат ден (член 
262). 

XI. ЕМСТВО 

Член 36 
На обврзниците што самостојно вршат одреде-

на стопанска дејност (угостителска, превозничка, 
столарска и други) одобрувањето за вршење на деј-
носта ќе им се издава ако најмалку двајца граѓани 
— жители на подрачјето на општина Свети Николе 
кои се во добра материјална положба дадат писме-
на изјава дека со сиот свој имот и со своите лични 
примања емчат за исплатата на неговите даночни 
обврски. 

Обврската дадена од граѓаните — емци треба 
да е заверена од надлежниот општински суд. 

Еден примерок од изјавата се доставува до 
надлежниот орган на Општината за давање одоб-
рение за вршење на дејноста и еден примерок на 
Одделението за приходи. 

Член 37 
Во врска со даноците на граѓаните што не е 

пропишано со оваа одлука ќе се применуваат од-
редбите на Законот за даноците на граѓаните. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 

347. 
Врз основа на член 32 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 4/74) и член 2, став 1 од 
Одлуката за спроведување на Статутот на општи-
ната Битола („Службен гласник на општината Би-
тола", бр. 5/74), а во врска со член 169, став 1 од 
Статутот на општината Битола („Службен гласник 
на општината Битола", бр. 21/66, 18/69, 4/70, 8/70, 
15/70 и 19/73), Собранието на општината Битола, 
на заедничка седница на Општинскиот собор и Со-
борот на работната заедница, одржана на 19 април 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА НА КУЛТУРАТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНАТА БИТОЛА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на основните организации на 
•.дружениот труд, од личен доход од работен однос, 

од личен доход од земјоделска дејност, од личен 
доход од самостојно вршење на стопанска дејност, 
личен доход од самостојно вршење на нестопанска 
дејност, од кои се обезбедуваат средства за самоуп-
равната интересна заедница на културата. 

Член 2 
Стапките утврдени со оваа одлука ќе се при-

менуваат до утврдувањето на стапките од Собра-
нието на Интересната заедница на културата. 

Член 3 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат 

на Самоуправната интересна заедница на култура-
та изнесуваат: 

1. придонес од доходот на основните организа-
ции на здружен труд, по стапка од 0,17%; 

2. придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 0,24%; 
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3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 2,2'%; 

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

5. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 2,2%. 

Член 4 
Обврзници на придонесот на културата од до-

ходот се основните организации на здружениот 
труд и другите самоуправни организации од об-
ласта на стопанството, вклучувајќи ги и организа-
циите на здружениот труд регистрирани како уста-
нови, распоредени во областите од 1 до 8 од Но-
менклатурата за распоредување на стопанските и 
другите организации и државни органи по деј-
ности. 

Основица за пресметување и планирање на при-
донесот од претходниот став е остварениот доход, 
намален за пресметаните законски и договорни 
обврски, освен данокот на доход. 

Член 5 
Стапката од придонесот од личниот доход од 

земјоделска дејност е просечна. Разрезот ќе го 
врши Управата за приходи. 

Член 6 
Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, 

застареноста и присилната наплата на придонесот 
за културата од доходот на организациите на здру-
жениот труд и казните се применуваат соодветни-
те одредби од Законот за данокот на доход во ор-
ганизациите на здружениот труд („Службен вес-
ник на СРM", бр. 47/73 и 11/74). 

Член 7 
Стапките на придонесот од член 3 на оваа од-

лука ќе се применуваат од 1 јануари 1974 година 
освен точка 1 која ќе се применува од 1 април 
1974 година. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општината Битола. 

Бр. 01-2560/1 
Ј9 април 1974 година 

Битола 
Претседател, 

М. Пејовски, е. р. 

348. 

Врз основа на член 27 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници за социјална заштита 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 2, став 
I од Одлуката за спроведување на Статутот на 
општината Битола („Службен гласник на општи-
ната Битола", бр. 21/66, 18/69, 4/70, 8/70), Собранието 
на општината Битола, на заедничка седница на 
Општинскиот собор и Соборот на работната заед-
ница, одржана на 19 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ПОДРАЧ-

ЈЕТО НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на основните организации на 
здружениот труд, од личен доход од работен однос, 
од личен доход од земјоделска дејност, од личен 
доход од самостојно вршење на стопанска дејност, 

од личен доход од самостојно вршење на нестопан-
ска дејност од кои се обезбедуваат средства за Са-
моуправната интересна заедница за социјална заш-
тита. 

Член 2 
Стапките утврдени со оваа одлука ќе се при-

менуваат до утврдувањето стапките на придоне-
сите од страна на Собранието на Самоуправната 
интересна заедница за социјална заштита. 

Член 3 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна заедница за социјална 
заштита изнесуваат: 

1. придонес од доходот на основните организа-
ции на здружен труд, по стапка од 0,17%; 

2. придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 0,24%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 1,7%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 1,7%; 

5. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 1,7%. 

Член 4 
Обврзници на придонесот за социјална заш-

тита од доходот се основните организации на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации 
од областа на стопанството, вклучувајќи ги и орга-
низациите на здружен труд регистрирани како ус-
танови распоредени во областите од 1 до 8 од 
Номенклатурата за распоредување на стопанските 
и другите организации и државни органи по деј-
ности. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е остварениот до-
ход намален за пресметаните законски и договорни 
обврски, освен данокот на доход. 

Член 5 
Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, 

застареноста, присилната наплата на придонесите 
за социјална заштита од доходот на организациите 
на здружен труд се применуваат соодветните од-
редби од Законот за данокот на доход на орга-
низациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ" бр. 47/73 и 11/74). 

Член 6 
Стапката на придонесот од личен доход од зем-

јоделска дејност е просечна. Разрезот ќе го врши 
Управата за приходи. 

Член 7 
Стапките на придонесот од член 3 на оваа од-

лука ќе се применуваат од 1. I. 1974 година, освен 
точка 1 која ќе се применува од 1. IV. 1974 го-
дина. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од об-

јавувањето во „Службен гласник на општината 
Битола". 

Бр. 01-2568/1 
1 д април 1974 година 

Битола 
Претседател, 

М. Пејовски, е. р. 

349. 
Врз основа на член 47 од Законот за физичка 

култура и самоуправните интересни заедници на 
физичката култура („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74) и член 2, став 1 од Одлуката за спрове-
дување на Статутот на општината Битола („Служ-
бен гласник на општината Битола, бр. 5/74), а во 
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врска со член 169, став 1 од Статутот на Општи-
ната Битола („Службен гласник на општината Би-
тола, број 21/66, 18/69, 4/70, 7/70, 8/70, 15/70 и 19/73), 
Собранието на општината Битола, на заедничка 
седница на Општинскиот собор и Соборот на ра-
ботната заедница, одржана на 19 април 1974 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ 
ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 
НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на основните организации на 
здружениот труд од личен доход од работен однос, 
од личен доход од земјоделска дејност, од личен 
доход од самостојно вршење на нестопанска деј-
ност, од кои се обезбедуваат средства за Самоуп-
равната интересна заедница на физичката кул-
тура. 

Член 2 
Стапките утврдени со оваа одлука ќе се приме-

нуваат до утврдувањето на стапките на придо-
несите од страна на Собранието на сомуправната 
интересна заедница на физичката култура. 

Член 3 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна заедница на физичката 
култура изнесуваат: 

1. придонес од доходот на основните организа-
ции на здружен труд, по стапка од 0,06%; 

2. придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 0,07%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,5%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 0,5%; 

5. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 0,5'%. 

Член 4 
Обврзниците на придонесот за физичка кул-

тура од доходот се основните организации на здру-
жен труд и други самоуправни организации на 
здружен труд регистрирани како установи, распо-
редени во областите од 1 до 8 на Номенклатурата 
за распоредување на стопанските и други органи-
зации и државни органи по дејности. 

Основицата за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е остварен доход на-
мален за пресметаните законски и договорни обвр-
ски, освен данокот на доход. 

Член 5 
Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, 

застареноста и присилната наплата на придонесот 
од доходот за физичка култура се применуваат 
соодветните прописи за оданочување на доходот на 
организациите на здружен труд („Службен весник 
на СРМ", бр. 47/73, 11/74). 

Член 6 
Стапката на придонесот од личен доход од зем-

јоделска дејност е просечна. Разрезот ќе го врши 
Управата за приходи. 

Член 7 
Стапките на придонесот од член 3 на оваа 

одлука ќе се применуваат од 1 јануари 1974 го-
дина, освен стапката од точка 1 која ќе се приме-
нува од 1 април 1974 година. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штината Битола". 

Бр. 01-2562/1 
19 април 1974 година 

Битола 
Претседател, 

М. Пејовски, е. р. 

350. 

Врз основа на член 50 од Законот за самоу-
правните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 2, став 1 од одлуката за 
спроведување на Статутот на општината Битола, 
(„Службен гласник на општината Битола, бр. 5/74), 
а во врска со член 169, став 1 од Статутот на оп-
штината Битола („Службен гласник на општината 
Битола, бр. 21/66, 18/69, 4/70, 7/70, 8/70, 15/70 и 
19/73), Собранието на општината Битола, на заед-
ничка седница на Општинскиот собор и Соборот на 
работните заедници, одржана на 19 април 1974 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ ОД ЛИЧЕН ДОХОД 
НА ГРАЃАНИТЕ ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВА-

НИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 
БИТОЛА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос, од ли-
чен доход од земјоделска дејност, од личен доход 
од самостојно вршење на нестопанска дејност, од 
кои ќе се обезбедуваат средства за Самоуправната 
интересна заедница на основното образование на 
подрачјето на општината Битола. 

Член 2 
Стапките утврдени со оваа одлука ќе се при-

менуваат до утврдувањето на стапките од страна 
на Самоуправната интересна заедница на основното 
образование, а најкасно до 31 декември 1974 го-
дина. 

Член 3 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна заедница на основното 
образование изнесуваат: 

1. придонес од личен доход од работен однос, 
ло стапка од 3,6%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 5,5 с/с\ 

3. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност по стапка од 5,5%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 5,5%. 

Член 4 
Стапките на придонесот од член 3 ќе се при-

менуваат од 1 јануари 1974 година. 

Член 5 
Стапката на придонес од личен доход од земјо-

делска дејност е просечна. Разрезот ќе го врши 
Управата за приходи. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штината Битола". 

Бр. 01-2564/1 
19 април 1974 година 

Битола 
Претседател, 

М. Пејовски, е. р. 
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351. 
Брз основа на член 88 од Законот за определе-

ни облици на општествената заштита на децата и 
па самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 2, став 1 од Одлуката за 
спроведување на Статутот на општината Битола 
(„Службен гласник на општината Битола", бр. 5/74), 
а во врска со член 169, став 1 од Статутот на оп-
штината Битола („Службен гласник на општината 
„Битола", бр. 21/66, 18/69, 4/70, 7/70, 8/70, 15/70 и 
19/73), Собранието на општината Битола, на заед-
ничка седница на Општинскиот собор и Соборот на 
работните заедници, одржана на 19 април 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 
САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ОД 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите од личен доход од работен однос, ли-
чен доход од земјоделска дејност, личен доход од 
самостојно вршење на стопанска дејност, личен до-
ход од самостојно вршење на нестопанска дејност 
од кои ќе се обезбедуваат средства за Самоуправ-
ната интересна заедница за општествена заштита 
на децата. 

Член 2 
Стапките утврдени со оваа одлука ќе се при-

менуваат до утврдувањето на стапките на придо-
несите од страна на Собранието на Самоуправната 
интересна заедница за општествена заштита на 
децата. 

Член 3 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна заедница за општествена 
заштита на децата изнесуваат: 

1. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,6%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,6%; 

3. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 0,6%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 0,6%. 

Член 4 
Стапките од член 3 на оваа одлука ќе се при-

менуваат од 1 јануари 1974 година. 

Член 5 
Стапката на придонесот од личен доход од 

земјоделска дејност е просечна. Разрезот ќе го вр-
ши Управата за приходи. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штината Битола". 

Бр. 01-2566/1 
19 април 1974 година 

Битола 

Претседател, 
М. Пејовски, е. р. 

352. 
И З В О Д 

ОД ОДЛУКАТА ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ 
НА ГРАЃАНИТЕ 

А — ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН 
ОДНОС 

1. Данокот од работен однос во месечен пауша-
лен износ утврден според критериумите од став 2 
на претходниот член изнесува и тоа за: 

1. Домашни помошнички 
2. Настој ници на згради 
3. Работници вработени во месните 

заедници 
4. Работници вработени ка ј приватни 

работодавци: 
— работници со висока стручна спрема 
— работници со виша стручна спрема 
— работници со средна стручна спрема 
— ВКВ работници 
— К В работници 
— ПКБ работници 
— останати работници 

70 дин. 
100 „ 

100 „ 

135 
125 
100 
125 
100 
80 
70 

Б — ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈО-
ДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

1. Општински данок од личен доход од зем-
јоделска дејност плаќаат по следните стапки: 

Основица I група II група III група 

5000 5,1% 4,2% 3,7% 
7500 6,7% 4,8% 3,7'% 

10000 9,3% 5,1% 4,5% 
12500 10,9% 5,4% 4,8% 
15000 11,5% 6,7 % 5,1% 
17500 14,5% 7,0% 5,4% 
20000 15,7% 7,3% 6,7% 

преку 20000 17,3% 7,6% 6,0% 

2. Се ослободуваат од плаќање на данок од зем-
јоделие: 

— даночните обврзници во ридско-планински-
те подрачја кои во домаќинството немаат машки 
членови под 60 години, односно женски под 55 го-
дини, под услов земјоделието да им е единствено 
занимање; 

— даночните обврзници кои имаат катастарски 
приход од ниви од V и VI класа во населените 
места на ридско-планинските подрачја, доколку на 
секој декар обработлива површина одгледуваат 
најмалку една овца или на 1,5 хектар — најмалку 
1 крава. 

В — ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈ-
НО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 

1. Стапката на данокот од стопанска дејност 
што се обложува и се плаќа според стварниот до-
ход на основиците до висината на просечните нето 
лични доходи во стопанството, реализирани на 
подрачјето на општината во годината која и прет-
ходи на годината за која се врши облогот со данок 
изнесува 0,5%. 

На разликата на реализираните основици што 
го надминуваат просечниот нето личен доход во 
стопанството на подрачјето на општината од прет-
ходната година: угостителска, кебапчиска, слаткар-
ски, автомеханичарска, електричарска, ѕидари со 
група, касапи, сервисери и прецизни механичари 
(поправка на радио и телевизиски приемници), се 
плаќа данок од личен доход од стопанска дејност 
и тоа: 
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11,5% 
17,5% 
25,5 % 
29,5% 

На останатите дејности што ќе се обложат спо-
ред вистинскиот доход по став 2 од овој член се 
плаќа по стапка од: 

4,5% 
8,5% 

12,5% 
16,5% 
19,5% 

2. Обврзниците кои данокот од стопанска деј-
ност го плаќаат според остварениот доход должни 
се да водат работни книги и тоа' 

1. Книги на приходи и книги на расходи водат 
даночните обврзници од следните дејности: 

— месарско-колбасичарска; 
— производство на леб и бели печива; 
— печење и мелење на кафе и сурогати; 
— изработка на предмети од пластични маси 

и вештачки смоли; 
— ѕидари-фасадери; 
— монтери на парно греење; 
— слаткари; 
— ткаачи. 

2. Книги — признаници водат даночните обврз-
ници од дејностите: 

— браварска, 
— лимарска, 
— металостругарска, 
— механичарска, 
— машино-браварска, 
— автомеханичарска, 
— прецизно-механичарска, 
— леарска, 
— авто-лимарска, 
— електро-инсталатерска, 
— електро-механичарска, 
— столарска, 
— вулканизаторска, 
— миење и подмачкување на моторни возила, 
— инсталатерска за водовод и канализација, 
— хемиско чистење, 
— молерска, 
— фарбарска, 
— терацерска, 
— изработка на конфекција, 
— превозници на стоки со моторни возила, 
— автобраварска. 

Самостојните угостители водат книги на про-
метот и книги за набавка и трошење на матери-
јалот. 

3. Данок од вршење стопанска дејност во го-
дишен паушален износ плаќаат лица кои дејноста 
ја вршат сами и тоа: 

А — Лица кои претежно се занимаваат со зем-
јоделство, а стопанската дејност ја вршат како 
споредно занимање плаќаат: 

Бр. 30 — Стр. 805 

1. Абаџин (шиење на народни носии) до 500 дин. 

2. Бербери „ 500 „ 

о. Бочвари „ 800 „ 

4. Бичење на граѓа (рачно) „ 500 „ 

5. Воденичарска „ 500 „ 

6. Дограмаџии (рачно) „ 1000 „ 

7. Коларо-ковачи „ 600 „ 

о. Казани за варење на ракија : 

а — со еден казан „ 500 „ 
б — со два казани „ 700 „ 
в — со над два казани „ 1000 „ 

9. Чевлари — крпачи „ 500 „ 

10. Метлари „ 1500 „ 

11. Плетачи — плетачки „ 600 „ 

12. Сечачи на дрво со моторни пили „ 800 „ 

3 3. Трскари „ 1500 „ 

14. Фризери — фризерки „ 500 „ 

15. Шивачи „ 500 „ 

16. Шивачки „ 500 „ 

17. Превоз на стоки: 

а — пренос со товарен добиток, 
за секој добиток „ 1000 „ 

б — пренос со запрежни коли: 
— со мали коли „ 1000 „ 
— со шпедитерски коли „ 2000 „ 

13. Услуги со трактори, комбајни, вр-
шалици и други приклучни орудија: 
а —орање „ 10000 „ 
б — пренос и орање „ 15000 „ 
в — пренос на стоки „ 20000 „ 

19. Вршење со вршалици „ 10000 „ 

20. Вршење со комбајни „ 20000 „ 

21. Обврзници неспомнати во претход-
ните точки „ 20000 „ 

Б — Лица што стопанската дејност ја вршат 
без постојано работно место (дуќан), освен пре-
возници со товарни друмски моторни возила и 
лица што вршат градски услуги, плаќаат: 

1. Абаџин (шиење на народни носии) до 1000 дин. 

2. Казани за варење на ракија — 
подвижни — со еден казан 3000 

3. Продавачи на безалкохолни 
пијалаци 1000 

4. Продавачи на пуканки и пржени 
компири 1000 

5. Превозници со запрежни коли: 
а — со мала кола 1500 
б — со шпедитерска кола со еден коњ 2500 
в — со шпедитерска кола со два коња 3000 

6. Ситничари 1500 
7. Улични фотографи 1000 

8. Обврзници од дејностите што не се 
спомнати од т. 1 до 8 од овој став 3000 
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до 20000 дин. 
„ 40000 „ 
„ 60000 „ 
„ 100000 „ 

преку 100000 „ 

до 20000 дин. 
„ 40000 „ 
„ 60000 „ 
„ 100000 „ 

преку 100000 „ 
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В — Лицата што вршат разни услуги претеж-
но со употреба на сопствена сила плаќаат: 

1. носачи — амали со количка 500 дин. 

2. рачно бичење на трупци или граѓа 500 „ 

3. сечење на огревно дрво со машина 1000 „ 

4. чистење на чевли во работна про-
сторија 500 „ 

Г>. продавачи на семки, костени, кики-
ритки, пченка 1000 „ 

6. мерење со ваги 500 „ 

7. лица што изработуваат домашни 
ракотворби 2500 „ 

8. обврзници неспомнати во точките 
1—7 1000 „ 

Г — Слепите лица и инвалидите со инвалид-
ност над — 50°/о под услов да не вработуваат по-
веќе од еден работник, плаќаат данок во годишен 
паушален износ. 

Доколку имаат повеќе од еден вработен пла-
ќаат по стварен доход. 

Годишниот паушален износ се утврдува спо-
ред критериуми кои ќе ги одреди Извршниот со-
вет, а кои ќе бидат составен дел од оваа одлука. 

Данок од вршење стопанска дејност во про-
цент од секој поединечно остварен бруто приход 
плаќаат граѓаните што вршат привремени услуги 
на: државни органи или организации на здружен 
труд и на други организации ако ка ј тие органи 
и организации вршат работа по договор за дело 
или остваруваат приход од споредни дејности во 
земјоделството што не се опфатени со катастарски 
приход, доколку тие приходи не произлегуваат од 
работен однос, од вршење на стопански дејности 
или од авторски права на кои не се плаќа данок 
по вистински доход, односно во годишен паушален 
износ. 

Стапките на данокот од претходниот став се: 

1 на приходи на застапниците на Југословен-
ската лотарија за продажба на лозови, како и на 
приходи од други игри на среќа 15%; 

2. на приходите на застапниците на установите 
и други работни организации за заштита на автор-
ски и мали права кои не се остваруваат во ра-
ботен однос 20%; 

3. на приходите на поверениците на заводите 
за осигурување, аквизитерите на издавачките прет-
пријатија, манекени, дублери, статисти кои се ос-
тваруваат вон работен однос 30%; 

4. на приходите на дактилографи, стенодакти-
лографи, нотографи, кои се остваруваат вон рабо-
тен однос 20%; 

5. на приходите на транспортните работници и 
други лица кои вршат утовар и растовар, ако овие 
приходи не произлегуваат од работен однос 10%; 

6. на приходите од превозничка дејност како 
споредна дејност во земјоделството 20'%; 

7. на приходите од домашни ракотворби ако ра-
ботат за стопанска или друга работна организација 
со која не се во работен однос 15%; 

8. на приходите од продажба на весници, спи-
санија и други печатарски материјали кои се про-
даваат во киосците за весници на новинарските 
претпријатија со кои не се во работен однос 5%; 

9. на остварен бруто приход од изведување на 
забавни игри и приредби 15®/»; 

10. на приходите од граѓанско-правен однос по 
договор за дело: 

а — што ќе ги оствари физичко лице за изра-
ботка на одреден производ или вршење на одре-
дена услуга, доколку за тоа постои организирана 
институција 60%; 

б — за останатите приходи по договор за 
дело 40%; 

11. за сите други приходи што ги остваруваат 
граѓаните со повремено вршење други услуги на 
државните органи и работните организации, ако 
со такво вршење на услуги не се заснова работен 
однос и доколку на таквите приходи не се плаќа 
данок според годишен паушален износ и по вис-
тински доход 20%. 

Корисникот на услугата должен е да за секо-
ја извршена услуга го пресмета предвидениот да-
нок во процент и истиот го уплати во корист на 
сметката: општински данок од личен доход од 
самостојно вршење на нестопански дејности кој се 
плаќа во процент. 

Се ослободуваат од плаќање на данок од ли-
чен доход од вршење на стопанска дејност обврз-
ниците што обавуваат: самарџиска, наланџиска, 
налбатска, велосипедска дејност, ѕвончари, кожу-
вари, чеш лари, опинчари, (чист опинчарски занает), 
калај џин (чист калајџиски занает), трукерај, по-
правка на чадори и поправка на пушки. 

Се ослободуваат од плаќање на данок на ли-
чен доход од вршење на стопанска дејност и об-
врзници што обавуваат стопанска дејност ако се 
постари од 60 години (мажи) и 55 години (жени), 
ако дејноста ја вршат исклучиво сами. 

Г — ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈ-
НО ВРШЕЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ 

1. Данокот од нестопанска дејност за обврз-
ниците што се обложуваат според вистински доход 
на основиците до висината на просечните нето 
лични доходи постигнати во нестопански дејности 
на подрачјето на општината Битола во годината 
која и претходи на годината за која се врши обло-
гот со данок се плаќа по стапка од 0,5%. 

На разликата реализирана над основицата од 
претходниот став данокот се плаќа по следните 
стапки: 

На основица 

до 20000 
„ 40000 
„ 60000 
„ 100000 

преку 100000 

2. Данок од самостојно вршење на стопанска 
дејност во процент од секој поединечно остварен 
бруто приход (данок по одбивање) плаќаат граѓа-
ните што вршат повремени услуги на државни ор-
гани, на организации на здружен труд и други ор-
ганизации, ако тие приходи не произлегуваат од 
работен однос, од авторски права, ниту од врше-
ње на нестопанска дејност на обврзниците што 
плаќаат данок според вистински доход или во го-
дишен паушален износ, и тоа: 

1. На приходите што ги остваруваат судиите-
поротници и други вештаци и толкувачи 5%; 

2. На приходите на професионалните спортисти 
кои не влегуваат во пензиски основ и на кои не е 
пресметан и платен данокот на придонесите од 
личен доход од работен однос 5%; 

3. На приходите остварени од преведувачи, сте-
нографи, дактилографи, картографи, стенодакти-
лографи и филмски работници остварени од про-

Стапка 

4,5% 
8,5'% 

12,5% 
16,5% 
19,5% 
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дуцентски организации, приходите на спортските 
судии и други лица кои остваруваат приходи од 
спортски организации 5%; 

4. На приходите на музичарите 10°/о; 
5. На приходите остварени од останати несто-

пански дејности 25%; 
6. На приходите остварени по основ на дого-

вор за дело 40%. 
3. Општински данок од личен доход од врше-

ње на нестопанска дејност што се плаќа во годи-
шен паушален износ се плаќа и тоа од: 

1. Лица кои подучуваат ученици и 
студенти до 1000 дин. 

2. Дактилографи, стенографи и 
стенодактилографи 1000 „ 

3. Вршители на верски обреди: 
а — во градот 2000 „ 
б — во село 500 „ 

4. Музичари кои остваруваат при-
ходи непосредно од граѓаните 1000 „ 

5. Останати 5000 „ 

Е — ДАНОК НА ПРИХОД ОД ЗГРАДИ 

1. Висината на трошоците за одржување, упра-
вување и годишната амортизација на станбените и 
деловните згради изнесува 20% од закупнината. 

2. Општинскиот данок на приходи од згради 
се плаќа на годишниот приход од издадените 
згради под наем по следните стапки: 

Основица 

до 5000 
10000 
15000 

над 15000 

Станбени згради Деловни 
згради 

10'% 
20% 
25% 

30% 

20% 
30% 
45'% 

60% 

3. Даночните обврзници кои во домаќинството 
немаат други приходи освен приходите од згради 
и верските заедници плаќаат 50% од данокот пре-
сметан по стапките од претходниот член. 

4. Данок на приходи од згради за наместени 
соби до 4 легла се плаќа во годишен паушален из-
нос, и тоа: 

Д — ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД АВТОРСКИ 
ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ УНАПРЕДУ-

ВАЊА 

Данок од личен доход од авторски права, 
патенти и технички унапредувања плаќаат и тоа: 

1. Од личен доход од книжевни дела (поезија, 
новели, раскази, романи, критика и есеи) и превод 
на тие дела, научни и стручни дела и превод на 
тие дела, дела од областа на ликовната уметност 
(вајарска, сликарска, графичка, таписерии), од 
драмски и драмско-музички дела, од филмски дела, 
од правото на авторот на јавно изведување на му-
зички дела (мали права), од правата на репро-
дуктивните уметници (изведувачи) на сериозна му-
зика и драмско-музички дела и од патенти и тех-
нички унапредувања се плаќа 10%; 

2. Од личните доходи од областа на примене-
тата уметност, индустриското обликување и на де-
лата од областа на ликовната уметност што се ко-
ристат за рекламна пропаганда, од фотографски 
дела и од дела на производните дејности слични на 
фотографски дела, од картографски дела, планови, 
скици и пластични дела што се однесуваат на ге-
ографијата и топографијата, од текстови и превод 
тта текстови (освен на книжевните, научните и 
стручните дела и превод на тие дела) објавени во 
весници, списанија и во други средства за јавно 
информирање, освен публикации од забавен жанр, 
од говорни дела (предавања, говори, беседи и слич-
но) и од дела од областа на архитектурата — 12%; 

3. Од личните доходи од снимени музички де-
ла од средствата на механичка репродукција (гра-
мофонски плочи, магнетофонски ленти и слично), 
од правата на репродукцијата на уметниците (из-
ведувачи) на народна музика, музиката во духот 
на народното творештво и забавната музика, од 
текстовите и преводите на текстовите објавени во 
публикациите од забавен жанр, во весниците и 
списанијата, ревиите и слично, од текстовите и 
преводите на текстовите за конферанси, скечеви 
и сценарија за забавни приредби, од написи, идеј-
ни сценарија за забавни приредби, од написи, идеј-
ни сценарија за радио, телевизија и други рекла-
ми и на личните доходи од останатите авторски 
права се плаќа 15%; 

Општинскиот данок на приходи остварени од 
авторски права, патенти и технички унапредувања 
од лица врз кои е пренесено авторското право ќе 
се плаќа по стапка од 20%. 

Се ослободуваат од плаќање данок од личен 
доход од авторски права, патенти и технички уна-
предувања лицата кои остваруваат приходи од 
марксистички предавања, од општонародна одбра-
на и предавања за прва помош. 

за едно легло 
за две легла 
за три легла 
за 4 легла 

100 динари 
150 „ 
250 „ 
ЗОО 

Обврзниците кои остваруваат приход од згра-
ди ако тој приход произлегува од кирија за изда-
дени станбени простории и наместени соби на уче-
ници и студенти плаќаат по 50% од данокот. 

Ж — ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ НА СРЕЌА 

1. Данокот на добивка од игри на среќа се 
плаќа по стапка од 10%. 

3 — ДАНОК НА ПРИХОД ОД ИМОТ И ИМОТНИ 
ПРАВА 

1. Општинскиот данок на приход од имот и 
имотни права се плаќа по следните стапки: 

Основица Стапка 

до 10000 
20000 

над 20000 

20% 
30% 
40% 

И — ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК 

1. Данок на наследство и подарок се плаќа по 
следните стапки: 

Основица П — Наследен ред 

до 10000 
20000 
50000 

100000 
300000 

над 300000 

4% 
6% 
8'% 

10% 
15% 
20% 

Останати: 

Основица Стапка 

до 10000 
20000 
50000 

100000 
300000 

над 300000 

10% 
12% 
16% 
19% 
28% 
40% 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Ј — ДАНОК НА ЗГРАДИ 

1. Општински данок на згради се плаќа по м-
1л тоа зависно од зоната на локацијата, материјалот 
на градбата, односно квалитетот на зградата. 

2. Данокот на згради се плаќа на следниот 
начин: 

— за станови: до 10 динари по м2, 
— за деловни просторни до 15 динари по м2, 
— за згради за одмор и закрепнување до 20 

динари по м2. 
Критериумите во врска со гореспоменатите из-

носи ќе ги утврди Извршниот совет и тие ќе бидат 
составен дел на оваа одлука. 

3. Даночните обврзници кои во деловните про-
стории вршат стопанска и нестопанска дејност, да-
нокот на згради ќе го плаќаат во намален износ за 
50°/о од износот пресметан во член 72 од оваа од-
лука. 

К — ДАНОК НА ИМОТ 

Данокот на имот на товарни друмски моторни 
возила, приклучни возила и комби возила се пла-
ќа и тоа: 

О Д Л У К А 

ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
На подрачјето на општината Кавадарци се во-

ведуваат следните општински даноци: 
1. данок од личен доход од земјоделска дејност; 
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, 

патенти 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 подарок; 
9. данок на згради; и 

10. данок на имот. 
Член 2 

Даноците од член 1 од оваа одлука се пла-
ќаат според одредбите на Законот за даноците на 
граѓаните, прописите донесени врз основа на тој 
закон и одредбите на оваа одлука. 

Тони носивост Износ 

од 1 
од 2 
од 3 
од 4 

ДО 1 
ДО 2 
ДО 3 
ДО 4 
ДО 5 

1000 динари 
2000 
3000 
4000 
5000 

Над 5 тона, за секој започнат тон на носивост 
се плаќа по 1000 динари. 

За тракторски приколки се плаќа по 500 ди-
нари за секој започнат тон на носивост. 

Данок на имот на хибридна лоза на една пе-
нушка се плаќа по 1 динар. 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општината Битола", а ќе се применува од 1 ја -
нуари 1976 година. 

Б р . 06-1005/1 
27 февруари 1976 година 

Битола 

Претседател 
на Соборот на 

месните заедници, 
Душко Петровски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на општи-

ната Битола, 
Павле Георгиевски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на 

здружениот труд, 
Борис Обениковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Мишко Василевски, е .р. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ 

353. 
Врз основа на член 4 од Законот за даноците 

на граѓаните („Службен весник на СРМ", бр. 39/72, 
3/73, 24/73, 46/73, 48/74 и 46/75), С о б р а н и е т о н а о п -
штината Кавадарци, на седниците на Соборот на 
здружениот труд, Соборот на месните заедници и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 
февруари 1976 година, донесе 

И. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ДЕЈНОСТ 

Член 3 
Стапките на данокот од личен доход од зем-

јоделска дејност се прогресивни и различни по 
групи на катастарски општини, во зависност од 
квалитетот на земјата, начинот на обработка, реа-
лизацијата на производството, комуникацијата, 
близината на пазарот и другите околности. 

Катастарските општини на подрачјето на оп-
штината, за утврдување на стапките во смисла на 
претходниот став, согласно членот 64 од Законот 
за даноците на граѓаните, се распоредуваат во три 
групи, и тоа: 

I група: Бегниште, Брушани, Ваташа, Возарци, 
Глишиќ, Дреново, Кавадарци, Крушевица, Марена, 
Манастирец, Паликура, Раец, Ресава, Рибарци, Ро-
соман, Сирково, Сопот, Трстеник и Шивец. 

II група: Дабниште, Дебриште и Камен Дол. 
Ш група (ридско-планински): Бојанчиште, Гр-

бавец, Галиште, Барниково, Горна, Долна Бошава, 
Добротино, Драгожел, Драдња, Кесендре, Кумани-
чево, Клиново, Конопиште, Крњево, Мрзен, Орао-
вец, Мрежичко, Праведник, Рожден, Радња, Стра-
гово, Бунарче, Фариш, Чемерско, Шешково и Ко-
шани. 

Член 4 
Стапките на данокот од личен доход од земјо-

делска дејност се: 

од 5.000 
од 7.500 
од 10.000 
од 12.500 
од 15.000 

до 5.000 
до 7.500 
до 10.000 
до 12.500 
до 15.000 

8 
9 

11 
12 
13 

10 
11 
13 
15 
17 

6 
7 
8 
9 

10 

7 
8 

10 
11 
13 

5 6 
6 7 
7 9 
8 10 
9 11 

до 20.000 14 19 11 15 10 12 
преку 20.000 15 23 12 17 11 13 
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Член 5 
Привремено се ослободува од плаќање на да-

нок од личен доход од земјоделска дејност, во 
смисла на член 55 од Законот за даноците на гра-
ѓаните, земјиштето на кое ќе се насадат: 

нови лозја на лозарска почва за 4 години 
— малини и рибизли за 3 „ 
— ка ј син и праски за 5 „ 
— јаболкници, круши и дуњи, ореви и 

костени за 8 „ 
— бадеми, лешници, смокви, калинки и 

друго јужно овошје за 8 „ 
— сливи, цреши и друго овошје за 6 „ 

Листопадни и четинарски шуми: 
— багреми, врби, тополи, четинари и 

друга шума од низок раст 10 „ 
— други видови на дрвја за 20 „ 

Член 6 
На површините чија плодност се подобрила со 

вонредни трошоци и работа на сопственикот со над 
30% (регулација, заштита од поплави, исушување, 
наводнување, заштита од порои, калцификација и 
мелиорација на кисела земја и други мелиоратив-
ни мерки), обврзникот данокот од личен доход од 
земјоделска дејност ќе го плаќа според катастар-
скиот приход на земјата пред извршување на ме-
лиоративните мерки уште за 15 години. 

Член 7 
Обложениот данок на земја дадена под закуп 

на организација на здружен труд, за земјоделско 
производство за време подолго од 3 години се на-
малува за првите 3 години за 30%, а за секоја 
наредна година уште за по 10%, но вкупното на-
малување на данокот не може да премине 80%. 

Намалувањето на данокот се врши врз основа 
на писмено барање поднесено од страна на обврз-
никот. Кон барањето обврзникот е должен да при-
ложи еден примерок од договорот. 

Ако договорот се раскине пред договорениот 
рок се врши дополнително обложување на данок 
за изминатите години според фактичкото траење 
на договорот за закуп. 

Член 8 
На индивидуалните земјоделски производители, 

согласно член 65 од Законот за" даноците на гра-
ѓаните, а во врска со член 24 од Законот за здру-
жување на индивидуалните земјоделски произво-
дители, им се намалува данокот од личен доход 
од земјоделска дејност за секоја обложна година 
и тоа: 

1. на даночниот обврзник кој својот труд и 
средствата за работа ќе ги здружи со организа-" 
ција на здружениот труд и со неа остварува 
трајна производна соработка за што има склучено 
писмен договор и во рамките на таа соработка 
рамноправно со членовите на работната заедница 
на организацијата на здружениот труд управува 
со заедничките работи и соодлучува за распредел-
бата на заеднички остварениот доход, во рамките 
утврдени со договорот и општиот акт на организа-
цијата на здружениот труд, за 40%. 

2. на даночниот обврзник кој со организација-
та на здружениот труд, врз основа на писмен до-
говор, воспостави кооперативни односи за здру-
жување на средствата за работа и вишокот на 
своите производи ги пласира преку организацијата 
на здружениот труд, за 30%. 

3. на даночниот обврзник кој со организација 
на здружен труд, врз основа на писмен договор, 
трајно воспостави кооперативни односи за вршење 
на машински услуги, набавка на репродуктивна! 
материјали и друго и вишоците на своите произ-
води ги пласира 'преку организацијата на здруже-
ниот труд, за 20%. 

Член 9 
Во погранични ридско-планински подрачја спа-

ѓаат следните населени места: Рожден, Мрежич-
ко, Бохула, Чемерско, Радна и Конопиште. 

Член 10 
Се ослободуваат од плаќање на данок од ли-

чен доход од земјоделска дејност обврзниците кои 
имаат катастарски приход од ниви V и VI класа, 
во катастарски општини на ридско-планински под-
рачја, ако на секој декар * обработлива површина 
одгледуваат најмалку една овца или на 1,5 хектар 
најмалку една крава. 

III. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО 
ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 

Член 11 
Данокот од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска дејност што се обложува и плаќа 
според стварен доход на даночната основица, од-
носно за дел од даночната основица што е до ви-
сината на просечните лични доходи во општестве-
ниот сектор во стопанството во општината, се пла-
ќа по стапка од 2%. 

На делот од даночната основица преку просеч-
ните нето лични доходи во општествениот сектор 
во стопанството во општината се плаќа по стапка: 

На делот на основицата 
преку просечните лични Стапка 

доходи (динари) 

ДО 20.000 3 

ОД -20.000 ДО 40.000 5 

ОД 40.000 ДО 60.000 7 

ОД 60.000 ДО 100.000 9 

п р е к у 100.000 11 

По исклучок од претходниот став, за дејнос-
тите: угостителска, производно-фурнаџиска, кебап-
чиска, месарска, превозничка, автомеханичарска, 
кафемелачка, градежнопретприемачка и е л а з а р -
ска данокот од личен доход од самостојно вршење 
на стопанска дејност се плаќа по следните стапки: 

ДО 20.000 6 

од 20.000 ДО 40.000 12 

од 40.000 До 60.000 18 

од 60.000 ДО 100.000 24 

преку 100.000 30 

Член 12 
Данок од личен доход од самостојно вршење 

на занаетчиски и други стопански дејности во го-
дишен паушален износ плаќаат: 

1. лица кои претежно се занимаваат со зем-
јоделска дејност, а повремено вршат стопанска деј-
ност како споредно занимање до 2.000 динари, а за 
вршење на услуги со трактор, комбајни и врша-
лица — до 20.000 динари. 

2. лица постари од 65 години (мажи) и 55 го-
дини (жени), како и лица неспособни за работа со 
над 49% неспособност, под услов да се занимаваат 
само со услуги, а дејноста ја вршат исклучиво са-
ми — до 3.000 динари. 

3. лица кои со одобрение од надлежниот орган 
вршат стопанска дејност без постојано место на 
работа — до 3.000 динари. 

4. лица кои остваруваат приходи од домашни 
ракоТворби — до 2.500 динари. 
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5. лица кои вршат услуги на (граѓаните, а не 
се сметаат како занаетчии, а дејноста ја вршат 
сами: чистачи на чевли, носачи, сечачи на дрва 
— до 1.000 динари. 

6. други лица во смисла на член 86 од Законот 
за даноците на граѓаните — до 5.000 динари. 

Висината на данокот во паушален износ во 
смисла на претходниот став за секој обврзник се 
утврдува во зависност од видот на работата, обе-
мот на работата, цените на услугите и на произ-
водите, условите за работа, капацитетот и тех-
ничката опременост на работилницата, местото ка-
де се врши дејноста, местото каде се наоѓа рабо-
тилницата, возраста и физичката способност на об-
врзникот, како и другите околности што се од 
влијание за остварување на приходите. 

Член 13 

Општинскиот данок од личен доход од самос-
тојно вршење на стопанска дејност, што се плаќа 
во процент од секој поединечно остварен бруто-
приход, се плаќа и тоа: 

— на приходите за извршени услуги на мес-
ните заедници и куќните совети — по 5%; 

— на приходите остварени од продавање на 
весници, разни публикации, книги, часописи, мар-
ки, разгледници и ел. и приходите од утовар и 
истовар — по 10%; 

— на приходите остварени од застапниците на 
Југословенската лотарија од продавање на лозови, 
лото, спортски прогнози и ел., застапниците на оси-
гурителните организации, манекените, дублерите и 
статистите — по 15%; 

— на приходите остварени од приредување на 
забавни игри и забавни колонии — ансамбли — 
по 20%; 

— на приходите остварени од товарење и пре-
нос со запрежни возила што ги вршат лица како 
споредно занимање — по 20%; 

— на приходите остварени од останати стопан-
ски дејности — по 25%; 

— на приходите остварени по основ на договор 
за дело — по 40%. 

Член 14 

Се ослободуваат од плаќање на данок од ли-
чен доход од самостојно вршење на стопанска деј-
ност лицата кои остваруваат приход од набљудува-
ње ка ј хидрометеоролошки станици, од испалува-
ње на противградобијни зрна и од пошумување на 
голините. 

На делот од даночната основица преку просеч-
ните нето лични доходи во општествениот сектор 
во нестопанските дејности во општината се плаќа 
по стапка: 

На делот на основицата 
преку просечните лични Стапки 

доходи (динари) 

ДО 20.000 3 
ОД 20.000 ДО 40.000 5 
од 40.000 ДО 60.000 7 
од 60.000 ДО 100.000 9 

н а д 100.000 И 

Член 17 
Данок од личен доход од самостојно вршење 

на нестопанска дејност во годишен паушален из-
нос плаќаат и тоа: 

— лица кои подучуваат ученици до 800 динари 
— дактилографи, стенографи и 

стенодактилографи 
— вршители на верски обреди: 

а) во градот 
б) во селата 

— музичари кои остваруваат при-
ходи непосредно од граѓаните: 
а) во градот 
б) во селата 

— останати дејности 

Член 18 
Општинскиот данок од личен доход од самос-

тојно вршење на нестопански дејности, што се пла-
ќа по процент од секој поединечно остварен бру-
то приход се плаќа и тоа: 

— на приходите што ги остваруваат судиите-
поротници, судските и другите вештаци и толку-
вачи, на приходите на професионалните спортисти 
кои не влегуваат во пензискиот основ и на кои 
не се пресметани и платени данокот и придонесите 
од личен доход од работен однос, на приходите 
остварени од преведувачи, стенографи, дактило-
графи, картографи, стенодактилографи и филм-
ски работници остварени од продуцентски органи-
зации, приходите на спортските организации — по 
5%; 

— на приходите на музичарите по 10%; 
— на приходите остварени од останати несто-

пански дејности — по 25%; 
— на приходите остварени по основ .на договор 

за дело — по 40%; 
— на останатите дејности — по 25%. 

до 1000 

до 2000 ^ „ 
ДО 800 

до 5000 
до 1500 
до 5000 

Член 15 

Обврската за водење на работни книги од чле-
нот 80 од Законот за даноците на граѓаните, се 
проширува и на следните дејности: 

1. книга на приходи и расходи водат обврзни-
ците и од дејностите: слаткари, стаклорезачи и 
сарачи. 

2. книга-признаница водат обврзниците и од 
деј носта: превозничка. 

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

Член 16 

Данок од личен доход од самостојно вршење 
на нестопански дејности, за обврзниците што се 
обложуваат по стварен доход на основицата до 
висината на просечните нето лични доходи во оп-
штествениот сектор во нестопанските дејности во 
општината, по стапка од 2%. 

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

УНАПРЕДУВАЊА 

Член 19 
Општинскиот данок од личен доход од автор-

ски права, патенти и технички унапредувања се 
плаќа по стапка и тоа: 

— 10% на личните доходи од книжевни дела 
(поезија, новели, раскази, романи, критика, есеи), 
препев и превод на тие дела, од научни и струч-
ни дела и превод на тие дела, од дела од областа 
на ликовната уметност (војарска, сликарска, гра-
фички дела и таписерии), од драмски и драмско-
музички дела, од филмски дела, од правото на ав-
торот од јавно изведување на музички дела (мали 
права), од правата и репродуктивни уметници 
(изведувачи) на сериозна музика и драмско-музич-
ки дела и од патенти и технички унапредувања; 

— 12% на личните доходи од областа на при-
менетата уметност, индустриското обликување и на 
делата од областа на ликовната уметност што се 
користат за рекламна пропаганда, од фотографски 
дела и од делата на производните дејности слични 
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на фотографии, од картографски дела, планови, 
скици и пластични дела што се однесуваат на гео-
графијата и топографијата, од текстовите и пре-
вод на текстови (освен на книжевните, научните и 
стручните дела и превод на тие дела) објавени во 
весници, списанија и во други средства за јавно 
информирање, освен публикации од забавен жанр, 
од говорни дела (предавања, говори, беседи и слич-
но) и од дела од областа на архитектурата; 

— 15% на личните доходи од снимени музич-
ки дела со средства за механичка репродукција 
(грамофонски плочи, магнетофонски ленти и ел.), 
од правата на репродукција на уметниците-изве-
дувачи на народната музика, музиката во духот на 
народното творештво и забавната музика, од текс-
товите и преводите на текстовите објавени во пу-
бликациите од забавниот жанр, во весниците и спи-
санијата, ревиите и слично, од текстовите и прево-
дот на текстовите за конферанси, скечеви и сцена-
рија на забавни приредби, од написи, идејни сце-
нарија за радио, телевизија и други реклами и на 
личните доходи на останатите авторски права. 

Општинскиот данок на приходи остварени од 
авторски права, патенти и технички унапредувања 
од лица врз кои е пренесено авторското право што 
се плаќа по стапка од 20%. 

Член 20 
Се ослободуваат од плаќање данок од личен 

доход од авторски права, патенти и технички уна-
предувања лицата кои остваруваат приход од иде-
елошко-политички предавања, предавања од оп-
штонародната одбрана и предавањата за прва по-
мош. 

VI. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ЗГРАДИ 

Член 21 
Општинскиот данок на приходи од згради се 

плаќа по прогресивни стапки и тоа: 

С т а п к и 

На основица 
(динари) 

За деловни 
За стан. прост, и згр. 
згради за одмор и 

закрепнување 

до 5.000 
од 5.000 до 10.000 
од 10.000 до 15.000 

над 15.000 

10 
20 
25 
30 

30 
40 
50 
60 

Трошоците за управување, одржување и за 
амортизација на зградите изнесуваат 20% од за-
купнината. 

Член 22 
На даночните обврзници кои во домаќинството 

немаат други приходи, освен приходите од згради, 
им се дава намалување на обложениот данок на ј -
малку до 50%. 

Член 23 
Општинскиот данок на приходи од згради што 

се плаќа во годишен паушален износ за наместе-
ни соби до 4 легла ќе се плаќа и тоа: 

за едно легло 
за две легла 
за три легла 
за четири легла 

150 динари 
200 
ЗОО 
400 

Данокот од претходниот став од овој член ќе 
се намали за 50%, доколку леглата односно собите 
се издаваат на ученици и студенти. 

VП. ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ НА СРЕЌА 

Член 24 
Општински данок на добивка од игри на сре-

ќа се плаќа по стапка од 10%. 

VIII. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ 
И ИМОТНИ ПРАВА 

Член 25 
Општински данок на приходи од имот и имот-

ни права се плаќа по прогресивни стапки и тоа: 

Основица 
(динари) Стапка 

до 10.000 
од 10.000 до 20.000 

над 20.000 

20 
30 
40 

IX. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОЦИ 

Член 26 
Општинскиот данок на наследство и подароци 

се плаќа по следните стапки и тоа: 

Основица 
(динари) 

С т а п к и 
II наследен 

ред 
Остан. насл. 

редови 

до 10.000 4 6 
од 10.000 до 20.000 6 8 
од 20.000 до 50.000 8 10 
од 50.000 до 100.000 10 14 
од 100.000 до 300.000 15 19 

над 300.000 20 25 

Член 27 
Општинскиот данок на наследство и подарок 

за подарено земјиште или градежни објекти се 
плаќа по следните стапки: 

а) За земјоделско земјиште: 

На основица 
(вредност по м2) Стапка 

ДО 2 4 
ОД 2 ДО 4 5 
од 4 ДО 6 6 
ОД 6 ДО 10 7 
ОД 10 ДО 15 8 
ОД 15 до 20 10 
од 20 до 30 12 
од 30 до 40 14 
од 40 до 50 17 

над 50 20 

б) За градежни објекти: 

С т а п к а 

На основица 
(вредност по м2) За стан. 

згради 

За деловни 
простор, и 

згр. за одмор 
и закреп. 

ДО 1.000 10 12 
ОД 1.000 до 2.000 11 14 
од 2.000 до 3.000 12 16 
од 3.000 до 4.000 14 18 
од 4.000 до 5.000 16* 20 
од 5.000 до 6.000 18 22 

над 6.000 20 25 
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X. ДАНОК НА ЗГРАДИ ХШ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 28 
Данок на згради се плаќа по следните стапки: 

С т а п к и 

Основица 
За деловни 

За станб. прост, и згр. 
згради за одмор и 

закрепнување 

ДО 70.000 0,10 0,12 
ДО 100.000 0,15 0,18 
ДО 150.000 0,16 0,20 
ДО 200.000 0,17 0,22 

преку 200.000 0,18 0,25 

Член 34 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Член 35 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката број 01-649, објавена во 
„Службен гласник на општината Кавадарци", бр. 
1/75. 

Бр. 01-574 
27 февруари 1976 година 

Кавадарци 

Се ослободуваат од данок на згради куќите во 
селата. 

Член 29 
На даночните обврзници кои во деловните про-

стории вршат самостојна стопанска и нестопанска 
дејност им се дава намалување од обложениот да-
нок од 50%. 

XI. ДАНОК НА ИМОТ 

Член 30 
Данок на имот на товарни друмски моторни 

возила и комби возила се плаќа по 1.000 динари за 
секој тон носивост, а тракторските приколки по 
500 динари за секој тон носивост. 

ХП. ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА 
НА ДАНОЦИТЕ 

Член 31 
Помалите износи на обложените даноци, освен 

данокот по одбивање и данокот од вкупниот при-
ход па граѓаните, се плаќаат и тоа: 

— данокот до износ од 100 динари во една 
рата и 

— данокот до износ од 200 динари во две рати. 

Член 32 
Трошоците за присилна наплата, во смисла на 

член 228 и членот 262 од Законот за даноците на 
граѓаните, изнесуваат: 

— за секој излез на извршителот во врска со 
пописот и продажбата на предметите на присил-
ната наплата по 100 динари и 

— на проценителите и сведоците кои се врабо-
тени — надоместок во висина на просечната едно-
месечна заработувачка по час односно по ден, а до-
колку не се вработени — надоместок во висина 
од 15 динари по час односно 12 динари по ден. 

Член 33 
На обврзниците што вршат самостојна стопан-

ска дејност и тоа: угостителска, превозничка, ме-
сарска, фурнаџиска, ќебапчиска, градежно-прет-
приемачка, столарска, електро-инсталатерска, ра-
дио и ТВ механичарска, слаткарска, лимарска и ка-
фемелачка ќе им се издаде одобрение за вршење 
на дејноста под услов еден или повеќе граѓани да 
дадат писмена изјава пред надлежниот орган со 
која емчат за исплатата на нивните даночни об-
врски. 

Емец во смисла на претходниот став од овој 
член може да биде граѓанин кој со својот имот или 
личен доход е во состојба да ја намири едного-
дишната даночна обврска за сметка на даночниот 
обврзник. 

По еден примерок од писмената изјава за ем-
ството се доставува до надлежниот орган за изда-
вање на одобрението за вршење на дејноста и ор-
ганот за приходи кој врши облог со даноци. 

Потпретседател 
на Соборот на месните 

заедници, 
Фруска Мишева, е, р. 

Претседател 
на Собранието на општи-

ната Кавадарци, 
Александар Грков, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
Сијка Спанџова, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Цвета Трифунова, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 

ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на решението У. бр. 08-10/1 од 1. 
П. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, запишан е во 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, на страна 72, рег. бр. 371, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер Борис 
Н И К О Л О В Трашански, село Смојмирово, општина Бе-
рово. Предмет на работењето на занаетчискиот ду-
ќан е вршење услуги од ѕидаро-фасадерскиот за-
нает. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Николов Трашански. (3) 

Врз основа на решението У. бр. 08-362/1 од 1. 
I. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, запишан е во 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, на страна 71, рег. бр. 370, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ковачки занаетчиски 
дуќан „Универзал" на Боривој Јованов Богдански, 
село Робово, општина Берово. Предмет на работе-
њето на занаетчискиот дуќан е вршење на метало-
преработувачка дејност од областа на ковачкиот 
занает. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бори-
вој Јованов Богдански. (4) 

Врз основа на решението У. бр. 08-296 од 7. 
УШ. 1975 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, запишан е во 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, на страна бб, рег. бр. 365, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столарски занаетчиски 
дуќан „Весна" на Даутовски Димитар Радој од Бе-
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рово. Предмет на работењето на занаетчискиот ду-
ќан е вршење на столарска занаетчиска дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дау-
товски Димитар Радој. (8) 

Врз основа на решението У. бр. 08-296 од 7. 
VШ. 1975 година на Одделението за стопанство на 

Собранието на општината Берово, запишан е во 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, на страна 74, рег. бр. 373, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столарски занаетчиски 
дуќан „Ловец" на Драган Љ. Димовски од Берово. 
Предмет на работењето на занаетчискиот дуќан е 
вршење на столарска занаетчиска дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драган 
Љ. Димовски. (9) 

Врз основа на решението У. бр. 08-2891 од 16. 
X. 1975 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии од рег. бр. 59, страна 42/2, занает-
чискиот дуќан под фирма: Сода-вода на Зора Јо-
ванова Здравковска од Берово. (35) 

Врз основа на решението У. бр. 08-355/1 од 31. 
X. 1975 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од ре-
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии од рег. бр. 232, страна 73, занает-
чискиот дуќан под фирма: Коларо-ковач Алија 
Дураков Алиов, село Црник, Берово. (36) 

Врз основа на решението У. бр. 08-839/1 од 
15. Ш. 1976 година на Одделението за стопанство 
на Собранието на општината Берово, избришан е 
од регистарот на занаетчиските дуќани на само-
стојните занаетчии, од рег. бр. 327, страна 28 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Алек-
сандар Никола Кујунџиски од Пехчево. (11) 

Врз основа на решението У. бр. 08-354 од 30. 
X. 1975 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии од рег. бр. 357, страна 58 занает-
чискиот дуќан под фирма: Шивач — кројач на 
машка облека Славе Коста Дујовски од Берово. 

(37) 

Врз основа на решението У. бр. 08-886 од 15. 
Ш. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 110, страна 38/2 зана-
етчискиот дуќан под фирма: Воденичар Илија 
Ацев Ременски од село Ратево. (12) 

Врз основа на решението У. бр. 08-356/1 од 31. 
X. 1975 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии од рег. бр. 137, страна 41/2 зана-
етчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Васил 
Дан. Таковски, село Владимирово, Берово. (38) 

Врз основа на решението У. бр. 08-352/1 од 30. 
X. 1975 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, запишан е во 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, на страна 68, рег. бр. 367, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бочваро-качарски зана-
етчиски дуќан „Петлец" на Фидански Николов 
Горѓи од село Русиново, Берово. Предмет на ра-
ботењето на занаетчискиот дуќан е вршење услу-
ги од бочваро-качарскиот занает. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фидан-
ски Николов Горѓи. (40) 

Врз основа на решението У. бр. 08-368/1 од 1. 
I. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, запишан е во 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, на страна 69, рег. бр. 368, занает-
чискиот дуќан под фирма: Часовничарски занает-
чиски дуќан „Дарвил" на Тодор Милош Ананиев 
— Берово. Предмет на работењето на занаетчи-
скиот дуќан е обавување услуги од часовничар-
скиот занает. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Милош, Ананиев. (1) 

Врз основа на решението У. бр. 08-369/1 од 1. 
I. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, запишан е во 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, на страна 70, рег. бр. 369, занает-
чискиот дуќан под фирма: „Автосервис — Центар 
Малеш" на Никола Јованов Гаштеовски, село Смој-
мирово, општина Берово. Предмет на работењето 
на дуќанот е обавување услуги од автомеханичар-
скиот занает. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Јованов Гаштеовски. 

Врз основа на решението У. бр. 08-3017/1 од 31. 
X. 1975 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии од рег. бр. 150, страна 59 занает-
чискиот дуќан под фирма: Бачваро-ковач Никола 
Костов Фидански, село Русиново, Берово. (39) 

Врз основа на решението У. бр. 08-358/1 од 12. 
XI. 1975 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии од рег. бр. 25 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Шивач Љубомир Ефтим Чичаковски од 
Берово. (41) 

Врз основа на решението У. бр. 08-360/1 од 17. 
XI. 1975 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии од рег. бр. 341, страна 42, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бербер — фризер Сла-
ве С. Серафимов од Пехчево. (42) 

Врз основа на решението У. бр. 08-357/1 од 13. 
XI. 1975 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии од рег. бр. 290 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Колар Бранко Киров Медарски, 
село Чифлик, Берово. (43) 

Врз основа на решението У. бр. 08-3300/1 од 27. 
XI. 1975 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии од рег. бр. 335, страна 36, занает-
чискиот дуќан под фирма: Шивач Гаврил Љубо-
миров Пачемски од Берово. (44) 
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Врз основа на решението У. бр. 08-18/1 од 13. 
ГГ. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 322, страна 23/1, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Бачваро-ковач Љу-
бомир Илија Страторски, е. Русиново, Беровско. 

(5) 

Врз основа 
П. 1976 година 
Собранието на 
регистарот на 
ните занаетчии 
нискиот дуќан 
Чамовски, село 

на решението У. бр. 08-19/1 од 13. 
на Одделението за стопанство на 

општината Берово, избришан е од 
занаетчиските дуќани на самостој-
од рег. бр. 316, страна 17/1 занает-
под фирма: Ѕидар Глигор Никола 
Будинарци, општина Берово. (6) 

Врз основа на решението У. бр. 08-371 од 19. 
ХП. 1974 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 344, страна 45, занает-
чискиот дуќан под фирма: Шивач Лубен Јосифов 
Димитров од село Панчарево, Берово. (7) 

Врз основа на решението У. бр. 08-627/1 од 28. 
И. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 31, страна 73, занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Глигор Е ф -
тимов Ѓердовски од Берово. (10) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Огласот за загубеното свидетелство за матур-
ски испит, издадено од Вишата гимназија „М. Ацев" 
— Прилеп на име Слободан Симиџиоски, Прилеп, 
објавен за неважен во „Службен весник на СРМ" 
бр. 7/76, се поништува бидејќи документот е про-
најден. (2612) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Марко Цветановски, Скопје. (1937) 

Лична карта на име Дадо Мехет, е. Моране, 
Скопје. (1938) 

Работна книшка на име Рушо Ризвановиќ, е. 
Батинци, Скопје. (1939) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимна-
зијата „Кирил Пејчиновић' на име Решат Аљиу, 
е. Жељино, Тетово. (1940) 

Свидетелство за И клас, издадено од Гимнази-
јата „Кирил Пејчиновић' на име Решат Аљиу, е. 
Жељино, Тетово. (1941) 

Свидетелство за III клас, издадено од Гимна-
зијата „Кирил Пејчиновић' на име Решат Аљиу, е. 
Жељино, Тетово. (1942) 

Свидетелство за IV клас, издадено од Гимна-
зијата „Кирил Пејчиновић' на име Решат Аљиу, е. 
Жељино, Тетово. (1943) 

Ученичка книшка за завршено VI одделение, 
издадена од Основното училиште „Борис Кидрич" 
е. Тработивиште на име Јордан Петрушов, е. Нов 
Истевник, Делчево. (1944) 

Воена книшка на име Благој Гунтаров, ул. 
„Пиринска" бр. 132, Штип. (1945) 

Пасош бр. МА—102662, издаден од СВР — Би-
тола на име Марија Светиева, ул. „Јоргов Камен" 
бр. 15, Битола. (1946) 

Свидетелство за IV одделение на име Милева 
Темелкоска, е. Мажучиште, Прилеп. (1947) 

Ученичка книшка издадена од Училиштето „Д. 
Јовановски", Прилеп на име Злран Ковилоски, ул. 
„Дунавска" бр. 4, Прилеп. (1948) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Ма-
ринко Барукчиќ, ул. „Мице Козар" бр. 17, Прилеп. 

(1949) 
Диплома за завршено градежно училиште на 

име Васка Цветкоска, ул. „Киро Фетак", Прилеп. 
(1950) 

Свидетелство за III клас, издадено од ЕМУЦ — 
на име Нишрет Потурак, е. Лажани, Прилеп. (1951) 

Свидетелство за завршен испит (диплома), изда-
дена од ЕМУЦ — на име Нишрет Потурак, е. Ла-
жани, Прилеп. (1952) 

Здравствена легитимација на име Минер Зе-
нулаи, е. Џепчиште, Тетово. (1953) 

Работна книшка на име Акиф Мемети, е. Озор-
мингге, Тетово. (1954) 

Лична карта па име Бисера М и х а ј л о в е ^ , е. 
Вруток, Гостивар. (1955) 

Диплома Р. бр. 6-1953/54 година за стопанско 
училиште на име Зуди Догани, ул. „18 Ноември" 
бр. 93, Гостивар. (1956) 

Здравствена легитимација на име Алија Дил-
фер, е. Желино, Тетово. (1957) 

Лична карта па име Томе Апостолоски, Гос-
тивар. (1958) 

Свидетелство од I клас, издадено од Гимнази-
јата „Ацо Русковски" — Берово на име Рила М. 
Лапеска, е. Владимирово, Берово. (1959) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осумгодишното училиште „Даме Груев" е. Руси-
ново на име Дафина Б. Велинска, е. Русиново, Бе-
рово. (1960) 

Свидетелство за VIII одделение на име Бранко 
Димовски, Берово. (1961) 

Свидетелство на име Александар Г. Тасевски, 
е. Смојмирово, Берово. (1962) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово 
на име Амет Нафи Асани, е. Ново Село, Тетово. 

(1963) 
Свидетелство на име Веби Бекири, ул. „Б. 

Цветковски" бр. 1, Гостивар. (1964) 
Воена книшка на име Димитар Чамушев, ул. 

„Вита Поп Јорданова" бр. 19, Штип. (1965) 
Диплома за завршена гимназија, издадена од 

Гимназијата „М. Ацев" — Прилеп на име Лилјана 
Ковилоска, ул. „М. Козар" бр. 64, Прилеп. (1966) 

Работна книшка на име Благе Ивановски, ул. 
„И. Р. Лола" бр. 96, Куманово. (1967) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Мирослав Илиевски, ул. „Карл Маркс" бр. 35, Ку-
маново. (1968) 

Свидетелство на име Шпензије Таири, е. Но-
ваке, Тетово. (1969) 

Возачка дозвола на име Трпко Бошковски, е. 
Шемшево, Тетово. (1970) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џеграфије Османи, е. Желино, Тетово. (1971) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Вежије Џ. Османи е. Желино, Тетово. (1972) 

Здравствена легитимација на име Еленица Ни-
колова, ул. „Партизанска" бр. 7, Битола. (2210) 

Свидетелство за завршено земјоделско училиш-
те „Киро Бурназ" — на име Милорад Јовановиќ, 
е. Долно Којнаре, Куманово. (2211) 

Свидетелство за II клас издадено од техничко 
училиште ГУЦ „Н. Нестор" — Струга на име Ми-
лутин Стојковски, е. Вевчани, Струга. (2212) 

Здравствена легитимација на име Пласте Зе ј -
непе, е. Жировница, Тетово. (2013) 
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СОДРЖИНА 
Страна 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

323. Одлука за определување стапка на при-
донесот за вработување за 1976 година 769 

324. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот за станбена изградба во 1976 
година — — — — — — — — — 769 

325. Одлука за утврдување висината и рас-
пределбата на стапката на придонесот за 
станбена изградба за 1976 година — — 770 

326. Одлука за определување на стапките на 
придонесот на Општинската интересна 
заедница за социјална заштита — Ра-
довиш — — — — — — — — — 770 

327. Одлука за утврдување на стапки на 
придонесите од личните доходи на гра-
ѓаните на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за општествена заш-
тита на децата — Радовиш — — 771 

328. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личен доход на граѓаните 
за Самоуправната интересна заедница на 
културата на општина Радовиш за 1976 
година — — — — — — — — — 771 

329. Одлука за утврдување стапката на при-
донесите од личен доход од работен од-
нос на граѓаните за Самоуправната ин-
тересна заедница за физичка култура 
на општина — Радовиш — — — — 771 

337. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личните доходи и од дохо-
дот на ОЗТ за финансирање на Заед-
ницата на културата — Струмица во 
1976 година — — — — — — — — 775 

338. Одлука за утврдување стапки на при-
донесите од личните доходи и доходот 
од ОЗТ во стопанството за финансирање 
на Заедницата на физичката култура во 
Струмица во 1976 година — — — — 775 

Прописи на општинските собранија 
Радовиш 

339. Одлука за посебниот општински данок 
на промет на производи и услуги (Пре-
чистен текст) — — — — — — — 776 
Тарифа на посебниот општински данок 
на промет на производи и услуги — — 777 

340. Одлука за општински комунални такси 777 
341. Одлука за општинските даноци на гра-

ѓаните — — — — — — — — — 778 

342. Одлука за општински данок на промет 
на недвижности и права — — — — 782 

Прилеп 

343. Одлука за општинските даноци на гра-
ѓаните — — — — — — — — — 783 

Гостивар 

344. Одлука за општинските даноци на гра-
ѓаните — — — — — — — — — 788 

Ресен 

345. Одлука за општинските даноци на гра-
ѓаните (Пречистен текст) — — — —• 792 

Свети Николе 

330. Одлука за утврдување стапката на при-
донес за станбена изградба — — — 772 

331. Одлука за определување стапката на 
придонесите во областа на детската 
заштита за 1976 година — — — — 772 

332. Одлука за утврдување стапките на при-
донеси за финансирање на основното об-
разование за 1976 година — — — — 772 

333. Одлука за утврдување висината и рас-
пределбата на стапката на придонесот 
за станбена изградба^ — — — — — 773 

334. Одлука за потврдување на одлуките за 
утврдување на стапките на придонесите 
од доходот на работните организации на 
здружен труд и установите што оствару-
ваат доход и утврдување на стапките на 
придонесите од личните доходи на гра-
ѓаните за самоуправните интересни за-
едници за општина Струмица — — — 773 

335. Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за определување стапката на 
придонесот за вработување — — — 774 

336. Одлука за утврдување стапки на при-
донесите од личните доходи на граѓаните 
за финансирање на Заедницата на ос-
новното образование — Струмица — — 774 

346. Одлука за општинските даноци на гра-
ѓаните (Пречистен текст) — — — — 797 

Битола 

347. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за Самоуправната интересна 
заедница на културата на подрачјето на 
општината Битола — — — — — — 801 

348. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Самоуправната интересна 
заедница за социјална заштита на под-
рачјето на општината Битола — — — 802 

349. Одлука за утврдување стапки на придо-
неси за Самоуправната интересна заед-
ница на физичката култура на подрач-
јето на општината — Битола — — — 803 

350. Одлука за утврдување стапки од личен 
доход на граѓаните за Самоуправната 
интересна заедница на основното образо-
вание на подрачјето на општината — 
Битола — — — — — — — — — 803 

331. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личните доходи на граѓа-
ните за Самоуправната интересна заед-
ница за општествена заштита на децата 
од подрачјето на општината — Битола 804 

352. Извод од Одлуката за општинските да-
ноци на граѓаните —• — — — — — 804 

Кавадарци 

353. Одлука за општинските даноци на гра-
ѓаните — — — — — — — — — 807 
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Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ излезе од печат 

УПРАВАТА 
ВО САМОУПРАВНИОТ 

СИСТЕМ 
од д-р Александар Христов, професор на Правниот факултет 

во Скопје. 
Рецензија и предговор проф. д-р Јован Ѓорѓевиќ. 
Во книгата е разработена проблематиката, положбата и уло-

гата на управата во самоуправниот систем. Овој труд е пристапен 
и лесно напишан труд кој и е упатен на пошироката јавност, а 
посебно на оние групи и поединци кои се занимаваат со управу-
вањето. Авторот има низа интересни мислења и корисни предлози. 
Поради тоа, оваа книга им се препорачува не само на студентите 
и стручњаците од областа на управното право и на управувањето, 
туку и на сите оние што ќе учествуваат во припремите и донесува-
њето на новите закони за управата и на оние кои ќе бидат пови-
кани да ги применуваат. 

Цена 90 динари. 
Ви ги препорачуваме следните свои изданија: 

УСТАВ НА СФРЈ И УСТАВ НА СРМ 
во една книга 
Цена 50 динари. 

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ на Врховниот суд на Македонија 
Материјата е систематизирана по области во три дела: 

— одлуки од судската практика по кривично право, 
— одлуки од судската практика по граѓанско право, 
— одлуки од судската практика по управно право, 

со регистар на поими. 
Збирката има 540 страници, тврдо подврзана во полуплатно. 
Цена 150 динари. 

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ, со објаснувања 
Приготвиле: Миле Крцковски и м-р Ванчо Проевски 
Предговор: д-р Горѓи Цаца, републички секретар за право-

судство. 
Цена 120 динари. 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ 
Цена 30 динари. 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
Приготвил: Миле Хаџи Василев, професор на Правниот фа-

култет во Скопје. 
Цена — 36 динари. 
ЗБИРКА 
ЗАКОН ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО со објаснувања и судска прак-

тика и со регистар на поимите. 
Приготвиле: м-р Кирил Чавдар, судија на Врховниот суд на 

Македонија, Мирослава Каличанин, самостоен советник во Репуб-
личкиот секретаријат за правосудство. 

Предговор: д-р Горѓи Цаца. 
Цена 42 динари. 
ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД 
НА МАКЕДОНИЈА 
Цена 50 динари. 
ДЕЛОВНИК на Собранието на СР Македонија 
Цена 25 динари. 
По уплата на парите книгата веднаш се доставува. Уплатите 

се вршат на жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на општестве-
ното книговодство — Скопје. 

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 


