
Смрт на фашизмот - слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ"-Скопје. Огласи по тарифата. 

СКОПЈЕ 
Среда, 23 март 1955 

Број 9 Година XI 

Претплата за 1955 год. изнесува 
800 дин. Овој број чини 20 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

58. 

На основа оддел 5 глава XIX од Опште-
ствениот план на Народна Република Маке-
донија, ст. 2 од чл. 6 од Уредбата за данокот 
на доход („Службен лист на ФНРЈ" бр. 56/53 
година) и чл. 75 ет. 1 од Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото 

устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, Извршниот совет на 
Народното собрание на Народна Република 
Македонија донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ДАНОК НА ДОХО-

ДОТ ОД ОРИЗ ЗА 1955 ГОДИНА 
Член 1 

Дополнителниот данок на доход од ориз, 
предвиден во оддел 4 глава XIX од Опште-
ствениот план на НР Македонија за 1955 го-
дина, индивидуалните и задружните произ-
водители на ориз го плаќаат по одредбите на 
оваа уредба. 

Член 2 
Даночен обврзник на дополнителниот да-

нок на доход од ориз е индивидуалниот соп-
ственик односно земјоделската задруга што 
има земја засеана со ориз. 

Ако повеќе сопственици на земјиште за-
сеано со ориз живеат во заедничко домаќин-
ство, тогаш еден од, нив, и тоа по правило 
старешината на домаќинството, се задолжу-
ва со дополнителен данок на доход од ориз 
за сите членови од домаќинството. 

Член 3 
Дополнителен данок на доход од ориз се 

плаќа на износот на доходот од засеаното! 
земјиште со ориз намален со утврдениот ка-
тастарски доход за истото земјиште. 

Доходот од земјиште засеано со ориз се 
утврдува: 
1. На 1 хектар I класа од 201.000 до 272.030 д 
2. „ „ II „ „ 164.000 „ 200.000 „ 
3. „ Шкл . ност. кл. „ 119.000 „ 163.000 „ 

Народниот одбор на околијата, градот, од-
носно градската општина со посебни права ќе 
ја утврди висината на доходот од 1 ха зем-
јиште засеано со ориз во границите на ми-
нималните и максималните износи утврдени 
во претходниот став. 

Член 4 
Дополнителниот данок на доход од ориз 

за индивидуалните производители на ориз се 
одредува по следниве стопи: 

Основица за оданочување 
Стопа за оданочување 

д о 30.000 10 
над 30.000 ДО 50000 12 

„ 50.000 „ 80.000 14 
„ 80.000 П 120.000 17 
„ 120.000 160.000 20 
„ 160.000 .200.000 23 
„ 200.000 250.000 26 
„ 250.000 300.000 29 
„ 300.000 400.000 32 
„ 400.000 500.000 36 
„ 500.000 600000 40 
„ 600.000 700.000 44 

700.000 50 

Член 5 
Земјоделските задруги кои задружно про-

изведуваат ориз, што послуваат по чл. 38 од 
Уредбата за земјоделските задруги („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 5/54 година), а пла-
тите не им се регулирани по прописите за сто-
панските организации, плаќаат дополните-
лен данок на доход; од ориз по стопите одре-
дени во1 претходниот член на даночната осно-
вица што ќе се добие кога вкупниот доход од 
ориз се подели со бројот на домаќинствата 
зачленети во задругата. 

Земјоделските задруги кои задружно' 
произведуваат ориз што послуваат по чл. 38 
од Уредбата за земјоделските задруги, а пла-
тите им се регулирани по прописите за сто-
панските организации, плаќаат дополнителен 
данок на доход од ориз по просечната стопа 
на дополнителниот данок на доход од ориз 
што ќе се добие со оданочувањето на инди-
видуалните производители на ориз на подрач-
јето на народниот одбор на околијата, гра-
дот, односно градската општина со посебни 
права. 

Член 6 
Земјоделските задруги не плајќаат допол-

нителен данок на доход од ориз, ако целата 
добивка од производството на ориз ја внесат 
во своите инвестициони фондови. 
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Член 7 
Даночните обврзници се должни да до 

1."VII. 1955 година поднесат на народниот од-
бор на градот, градската општина со посебни 
права односно општината, посебна пријава 
за засеаните површини земја со ориз со на-
значување на катастарскиот број на парце-
лата. 

Член 8 
Народните одбори на општините се долж-

ни поднесените даночни пријави за засеани-
те површини со ориз да ги средат и проверат 
на теренот. Непријавените засеани повр-
шини, народните одбори на градовите, град-
ските општини со посебни права, односно' 
општините ќе ги попишат и ќе изготват спи-
сок со потребните податоци најдоцно до 
20.^11.1955 година. 

Примените даночни пријави и списокот 
на пријавените површини на даночните обвр-
зници производители на ориз народните од-
бори на општините ќе ги достават до Упра-
вата за приходи на народниот одбор на око-
лијата најдоцно до 25.^11.1955 година. 

Член 9 
Разрезаниот дополнителен данок на до-

ход на ориз доспева за плаќање на 30 сеп-

59. 
На основа чл. 75 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија и точка 2 од глава 
XXII, дел II од Општественот план на Народ-
на Република Македонија за 1955 година, 
Извршниот совет донесува 

У Р Е Д'Б А 
ЗА КОНТИГЕНТИРАЊЕ НА ДРВНА МАСА 

ЗА СЕЧА ВО 1955 ГОДИНА 
Член 1 

Сечата на дрвната маса во шумите со кои 
управуваат шумските стопанства и нацио-

Ш у м с к о с т о п а н с т в о 
(национален парк) 

тември 1955 година, и мора да се плати до 10 
ноември 1955 година. После овој срок, финан-
си-скиот орган може да покрене постапка за 
присилна наплата на неплатениот данок. 

Член 10 
Во се останато ќе се применуваат одред-

бите од Уредбата за данокот на доход („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 56/53 г.) и одред,-
бите од Уредбата за присилна наплата на 
даноците и другите буџетски приходи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 33/53 година). 

Член 11 
Државниот секретар за работи на стопан-

ството ќе се грижи за примената на оваа 
уредба. 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила со д,енот на 

објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

ИС бр. 19 
18 февруари 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 

налните паркови на територијата на Народна 
Република Македонија во 1955 година ќе се 
врши по контигенти на дрвната маса што мо-
ж е да се сече (етати). 

Член 2 

Контигентите на дрвна маса (егата) што 
може да се сечат, односно над кои не може да 
се сече во 1955 година, во шумите со кои 
управуваат шумските стопанства и нацио-
налните паркови на територијата на Народ-
на Република Македонија се опредлуваат и 
тоа: 

Контигент на дрвна маса 
( е т а т ) 

Ј Шумско стопанство - Скопје м3 20.000 
2 Т. Велес „ 14.000 
3 , Прилеп . 23.000 
4 „ Битола „ 20.000 
5 „ Д. Хисар , 12.000 
6 Национален парк - Пелистер „ 2.000 
7 Шумско стопанство - Ресен „ 12.000 
8 „ Дебар „ 10.000 
9 „ Гостивар „ - 15.000 

10 Национален парк — Маврово „ 19.000 
11 Шумско стопанство - Тетово „ 15.000 
12 , Охрид „ 8.000 
1 3 . Струга . 12.000 
1 4 . Кичево . 55.000 

. Брод „ 38.000 
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16 , Куманово „ 12.000 
17 , Крива Паланка , 21000 
18 , Берово , 28.000 
19 . Делчево , 8.000 
20 , Кочани . 73.000 
21 „ Струмица , 43,000 
22 „ Гевгелија „ 28.000 
23 „ Штип . 8 ООО 
24 „ Кавадарци , 57.000 

Член 3 
Овчата на дрвните маси во 1955 година, 

до висината на определените контигенти со 
претходниот член ќе се В Р Ш И спрема предло-
зите за сеча дадени од шумските стопанства 
односно националните паркови, претходно 
одобрени од Републичката управа за шу-
марство. 

Член 4 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се 

казни за прекршок стопанската организација 
која допушта да биде прекорачен контиген-
тчуг што и' е одобрен со чл. 2 од: оваа Уредба, 
доколку дејанкето не е кривично дело. 

Одговорното лице во стопанската органи-
зација за прекршок од претходниот став ќе 
се казни со парична казна др 10.000 динари, 
а ако прекршокот е сторен од материјална 
заинтересираност со парична казна до 30.000' 
динари, доколку дејанието,не е кривично 
дело. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија" кога престанува 
да важи Уредбата за сеча на дрвна маса во 
1954 година- бр. 60/1954 „Службен весник 
нѕ НРМ" бр. 12/54 год). 

ИС бр. 20 
18. февруари 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 

I/ 60. 
На основа член 128 од Законот за народ-

ните одбори на градовите и градските општи-
ни и член 11 од Законот за спроведување на 
Уставниот закон, Извршниот совет ја донесе 
следната 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗДЕЛУВАЊЕ СОВЕТ НА НАРОД-

НИОТ ОДБОР НА ГРАД СКОПЈЕ 
1) Народниот одбор на град Скопје може 

Советот за комунални работи да го раздели 
во два совети и тоа: 

а) Совет за комунални работи, во чиј де-
локруг би опаѓало извршувањето на закони-
те и прописите! од народниот одбор и од по-
високите државни органи како и вршењето 
на управните работи од неговиот досегашен 

делокруг, осем работите по станбените пра-
шања; и 

б) Совет за станбени прашања, во чиј де-
локруг би опаѓало извршувањето на зако-
ните и прописите од народниот одбор и од 
повисоките! државни органи како и вршење-
то на управните работа зо областа на изгра-
дувањето на станбените згради, општестве-
ното управување со станбените згради, стан-
бенит-е кредити, станбената инспекција и 
други прашања во врска со станбената поли-
тика. 

2) Оваа одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Републ-ика Македонија". 

ИС бтзој 68 
11 март 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет 
Љупчо Арсов, с. р. 

Државниот секретаријат за работи на 
стопанството на НР Македонија, по изврше-
ното сравнување на текстот на Наредбата 
оа превземање мерки чч спречување и от-
странување на бесот кај кучињата, објаве-
на во ,.Службен весник нч НРМ" бр- 4/55^ со 
ИЗВОРНИОТ текст, установи дека во објавени-
от текст е извршено пропуштање на зборо-
ви, се дава 

ИСПРАВКА 
НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕРПИМАЊЕ МЕР-
КИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ 

НА БЕСОТ КАЈ КУЧИЊАТА 

Во делот IX став ПРВИ. после зборовите 
„овластените органи на народниот одбор на", 
треба да стои „околината, општината, град-
ската општина со одделни права односно 
градот". 

Број 10528 од 11.Ш.1955 год. 
Од Државниот секретаријат за 

работи на стопанството на НРМ 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот суд во Скопје објавува дека Откуп-

ната станица за откуп на лековити билки и ин-
дустриски растенија „Билка. — Кавадарци досега 
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водена во регистарот на стопанските претпријатија 
при Советот за стопанство на НО на Тиквешка око-
лија на страна 70, под реден број 35, е префрлена 
од поменатиот регистар и запишана во регистарот 
на стопанските организации на 25 септември 1954 
година, под реден број 508, под фирма: Откупна 
станица за откуп на лековити билки и индустриски 
растенија „Билка", со седиште во Кавадарци. Пред-
мет на побелувањето на откупната станица е: ОТКУП 

на лековити билки и индустриски растенија. 
Од Окружниот суд во "Скопје, Фи бр. 519/54. 

(40) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека От-
купната станица за откуп на лековити билки „Бил-
ка" — Куманово досега водена во регистарот на 
стопанските претпријатија при Советот за стопан-
ство на НО на Градската општина — Куманово на 
страна 36, под реден' број 36, е префрлена од по-
мен атиот регистар и запишана во регистарот на 
стопанските организации на 25 септември 1954 го-
дина под реден број 509 под фирма: Откупна ста-
ница за откуп на лековити билки „Билка", со се-
диште во Куманово. Предмет на школувањето на 
Откупната станица е: откуп на лековити билки. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. фр. 520/54. 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25 сеп-
тември 1954 година под реден број 391, е запишано 
стопанското претпријатие под фирма: Дирекција 
на „Југоинспект. — Претпријатие за контрола на 
стоки, со седиште во Скопје. Предмет на иселува-
њето на претпријатието е: да врши контрола на 
квалитет, квантитет, лабораториски испитувања, 
пакување и ,експедиција на бродски терети и скла-
дирани пространства како и вршење на други слич-
ни работи во врска со наред,ните делатности. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 176/54. 
(65) 

ЛИКВИДАЦИИ 
На основа решението на Народниот одбор на 

Дебарска околија, бр. 409, Општата земјоделска за-
друга „Граничар", со седиште во с. Дренак, од 
10-1-1955 година е ставена во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
задругата да ги уплатат своите долгови, односно да 
ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот. Во противно 
по истекот на горниот срок Ликвидационата коми-
сија нема да признава никакви побарувања, а 
должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија. (90) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Дебарска околија, бр. 409, Општата земјоделска 
задруга „Арсеније Јовков", со седиште во с. Сел-
ци, од 10-1-1955 година е ставена во ликвидација. 

Се покануваат сите 1 должници и поверители 
на задругата да ги уплатат своиве долгови, однос-
но да ги пријават своите побарувања во срок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
противно по истекот на горниот срок Ликвида-
ционата комисија нема д д признава никакви поба-
рувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопан-
скиот суд. 

Од Ликвидационата комисија. (15) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Кичевска околија бо. 6496 од 6 јули 1954 година 
Трговскиот дуќан „15 ноември", со седиште во Ки-
чево. е ставен во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на дуќанот да ги уплатат своите долгови, односно 
да ги пријават своите побарувања во' рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот. Во противно 
по истекот на горниот срок Ликвидационата коми-
сија нема да признава никакви побарувања, а 
должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија (1240) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Кичевска околија бр. 6496 ;од 6 јули 1954 год. Уго-
стителскиот дуќан „Македонија", со седиште во 
Кичево, е ставен во' ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на дуќанот да ги уплатат своите долгови, односно 
да ги пријават своите побарувања во срок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот. Во про-
тивно по истекот на горниот срок Ликвидационата 
комисија нема да признава никакви побарувања, 
з должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија (1247) 

На основа решението на Наводниот одбор на 
Кичевска околија бр. 15181 од 30 декември 1953 
година Угостителскиот дуќан „Стогово", со седи-
ште во' Кичево, е ставен во ликвидација% 

Се покануваат сите должници и поверители на 
дуќанот да ги уплатат своите долгови, односно да 
ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот. Во противно 
по истекот на горниот срок Ликвидационата ко-
мисија нема да признава никакви побарувања, а 
должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија (1248) 
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