
Смрт на фашизмот т - Слобода на народот! 

НА Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: "Службен весник на 

НРМ" — Скопје, и не се зрака* 

Овој број чини 2 динари. Претпла-
та за една година изнесува 250 ди-
нари, за едно полугодие 125 ;ип. 
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Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

Владата на Народна. Република Македонија за донесу-
вање уредби по прашањата од народното стопанство и 
обновата на земјата, Владата на Народна Република 
Македонија по предлог на Министеров на државните 
набавки донесува 

УРЕДБА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ОТКУП НА КРОМПИР 

ВО ЕКОНОМСКАТА 1950/51 ГОДИНА 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

чл. 1 
Со цел да се обезбеди снабдувањето на населе-

нието во економската 1950/51 година ќе се врши за-
должителен откуп на кромпир. 

- Производителите се должни спрема планот за са-
дење да ги засејат одредените површини на кромпир и 
Ѕна тој начин да обезбедат достаточно производство од 
кое што ќе ги подмират свои ге обврски во кромпир 
спрема државата сходно на прописите од оваа Уредба. 

чл. 2 
Покрај земјоделските стопанства и селанските ра-

ботни , задруги должни се на државата да и1 продадат 
кромпир и неземјоделците што имат земја под кром-
пир, како и лицата кои зеле или дале земја под наем 
или исполица. 

Министерот за државни набавки ќе донесе побли-
ски напатствија за задолжителното продавање и за на:-
чинот на задолжувањето на неземјоделците и лицата 
што зеле или дале земја под наем или исполица. 

чл. 3 
Откупот на кромпир ќе се врши по одредените 

државни (сврзани) цени. На земјоделските стопанства 
и на селанските работни задруги, покрај износот ни 
куповната цена, ќе им сг издават и бонови за купува-
ње на индустриски производи по пониските единствени 
цени по постоевте прописи. 

чл. 4 
Земјоделците и селанските работни задруги во 

рамките на ностоеќите прописи слободно располагат го 
одвишоците на кромпир што им преостане после за-
должителната испорака_по одредбите на оаза Уредба 
(слободни одвишоци). 

ПЛАНИРАЊЕ НА ОТКУПОТ 
чл. 5 

Репу балканскиот план за откуп на кромпир го 
утврдува Владата по согласен предлог од Министерот 
за Државни набавки, Претседателот на Планската коми-
сија на НРМ и Министерот за земјоделие. 

Министерот за државни набавки го разработува 
планот за откуп на кромпир на обласните народни од-
бори, обласните народни одбори на околиските (град-
ските) народни одбори, а околиските народни одбори 
на месните народни одбори. 

ОДРЕДУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА 

чл. 6 
Пред сеењето на кромпирот месните народни од-

бори ќе го задолжат секое земјоделско стопанство, 
освен стопанствата што имаат до еден хектар обрабо-
тена површина, со количината на кромпир што стопан-
ството е должно да му ја продаде на државата и исто-
времено за тоа ќе му издаде решение, во кое што ќе 
ги наведе и минималните квалитетни услови на кои што 
мора да одговара испорачениот кромпир. 

За секое земјоделско стопанство пред сеидбата на 
кромпирот се утврдува вкупниот принос како и пазар-
ниот одвишок од кој што стопанството е должно да и* 
продаде на државата одредена количина кромпир. 

Вкупниот принос на кромпиром се утврдува на тој 
начин што површината, која стопанството е должно да 
ја засее со кромпир се множи со планираниот принос-
на еден хектар, 

Од вака утврдениот вкупен принос се олбиват ко-
личините потребни за исхрана на членовите на дома-
ќинството и количините потребни за семе за да се до-
бие основата за утврдувањето на количината што сто-
панството е должно да и' ја продаде на државата (п.»-
заришниот одвишок) 

мл. 7 
Количника на кромпирот што стопанството е 

должно та и' ја продаде на државата се пресметува во 
проценти од пазаришна? одвишок. Процентот на па-
заришниот одвишок се утврдува према вкупната обра-
ботивг површина по категориите на земјоделските сто-
панства на следниот начгч: 

Катего-
рија 

1 
II 

III 
IV 

големина на 
обработената 

површина 

ол 1 д) 2 ха 
од ио 6 ха 
од 3 до 5 ха 
оч 5 па нагоре 

процент на 
п а з а р и ш т е 

одвишок 

30 
35 
40 
60 

60 
70 
80 
35 

Во рамките на горе одредените проценти месниов 
народен одбор ќе го одреди процентот на секое поеди-
кг стопанство, водејќи сметка за економската сила на 
стопанството, начинот на исхрана на добитокот и за 
другите услови, што можат да влијаат на големината 
на задолжителната испорака. 
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Како обработив« површини се сметат: ораници, 
бавчи, градини, лозја, овоштарници и ливади. 

Површините на земјишта засеани со индустриски 
растенија и зарзават чија што испорака земјоделското 
стопанство ја договорило со државата, не се исклучу-
ват од обработивата површина при утврдување на ка-
тегоријата. 

чл. 8 
Земјоделските стопанства што имат помалку од 1 

хектар обработива површина се ослободуват од задол-
жителното продавање на кромпир. 

чл. 9 
Испораката на задолжителните колк-^ни кромпири 

од страна на стопанствата ќе се врши во рок што ќе го 
одреди месниот народен одбор во рамките на роковите 
одредени од Министерот на државните набавки. 

Повереникот ка државните набавки на извршниот 
одбор на околискиот народен одбор во споразум со 
откупното претпријатие може да одреди извесни коли-
чини кромпир од подрачието на некои месни народни 
одбори да се испорачат после зимата. Количината што 
секое домаќинство треба да ја чува и после зимата па ' 
ја испорачи ја одредува месниот народен одбор. 

На оние стопанства што го чуваат и испорачуваат 
кромпирот преку зимата односно после зимата ќе им 
се издаде соотвеТна награда. 

Министерот на државните набавки ги одредува ро-
ковите на есенската и зимската испорака на кромпиром 
како и рокот до кој што на домаќинствата треба да им 
се соопшти решението за чување на кромпирот преку 
зимата. 

чл. 10 
Задолжението на поедини стопанства месниот на-

роден одбор ќе ги внесува во поедини списоци што ги 
објавува на уобичаен начин. Пооделни стопанства мо-
жат да подават жалба против задолжението, ако сметат 
дека не е реално задолжен. Срокот за да се подаде 
жалба е 8 дена од денот на врачувањето на решението 
на задолжението. 

Исто така пооделни стопанства можат да се жалат 
во време на собирањето на кромпирот ако не им се 
роди кромпир толку да можат во целина да та извршат 
својата обврска по оваа Уредба. 

Жалбите се поднесуват до извршниот одбор на 
околискиот народен одбор. Извршниот одбор на око-
лискиот народен одбор должен е да ги испрати пред-
метите по жалбите што не ги уважил во целина до из-
вршниот одбор на обласниот народен одбор, кој што 
може решението на извршниот одбор на околискиот 
народен одбор по правото на надзор да го поништи 
или укине. Извршниот одбор на околискиот народен 
одбор должен е да донесе ново решение на забелешки-
те од извршниот одбор на обласниот народен одбор. 

Жалителите кои се жалат очигледно неосновано ќе 
ги сносат трошковите на постапката. 

чл. 11 
За исхрана на членовите на домаќинството ќе се 

остава до 100 кгр. кромпир за секој член. 
За семе ќе се остава до 1.800 кгр. по хектар, 

чл. 12 
Кромпирот кој ќе се испорачува не треба да со-

држи страни примеси, да е крупен, добар квалитет и 
неоштетен. 

До колку кромпирот не одговара на минималните 
квалитетни услови нема да се прима за сметка на за-
должителната испорака. 

Министерот на државните набавки ќе донесе по-
блиски прописи за минималните квалитетни услови за 
испорака на кромпирот. 

чл. 13 
Во задолжителната испорака на стопанството ќе 

им се пресметуват сите количини на контрахираннот 
ран (млад) кромпир, како, и количините на ваквиот 
кромпир кој не е контрахиран, но е предаден на овла-
стените државни откупни претпријатија. 

чл. 14 
Месните народни одбори се должни по сеидбениот 

план да му ја соопштат на секое земјоделско стопан-
ство пред пролетната сеидба големината на површина-
та што е должно да ја засее со кромпир. 

чл. 15 
Ако родот на кромпирот во некои краишта по-

страда поради непогода (суша, град и ел.) Министерот 
на државните набавки на НРМ може по извршената 
проценка на приносот, да ги намали за тие краишта ко-
личините на обврските за испорака на кромпир. 

чл. 16 
Околиските народни одбори се должни да испратат 

на откупното претпријатие пред да почне откупот из-
вод од списокот на задолженијата во кој ќе се покажат 
пооделно за подрачјето на секој местен народен од-
бор, пооделно за секоја категорија на стопанството и 
сектор, колку е кое стопанство поименично задолжено 
со задолжителна испорака. 

чл. 17 
Месниот народен одбор во согласив со поверен-

ството на земјоделието на околискиот народен одбор 
во време од сеидбата до собирање на кромпирот ќе во-
ди евиденција н за фактично засеј аните површини на 
кромпир на своето подрачие, за состојбата на кромпи-
рот и за други податок што се $ажни за извршување 
на планот за земјоделското производство и откупот. 

ОБВРСКИ НА СЕЛАИДИН: РАБОТНИ ЗАДРУГИ 

чл. 18 
Количините на задолжителната испорака на кром-

пир на селанските работни задруги се утврдуват во 
стопанскиот план на задругата. 

Со цел да се утврди планот на пазарните О Д Б И Т О -

ЦИ од вкупното производство на кромпир ќе се одбиј пт 
количините потребни за исхраната на членовите на за-
другата и нивните фамилии (чл. 11) како и кол.тчичи-
те потребни за семенски фонд. 

Од вкупниот пазарен одвишок на кромпир иа се-
ланската работна задруга и' се остава од 10 — 30% т 
пазарните одвишоци према големината на задругата, 
нејзината стопанска сила и карактерот на крензи ш-
ството со кој што селанската работна задруга се С<?јп. 

Покрај тоа селанската работна задруга ги преузи-
ма обврските на оние земјоделци што ќе влезат во за-
другата после утврдувањето на нивната обврска. 

чл. 19 
Напатствие за планирање на производството и на 

назаришните одвишоци на кромпирот на селанските 
работни задруги донесува Министерот на земјоделието 
Нг НРМ во согласност со Претседателот на П л а н с к а 
комисија на НРМ и Министерот на државните набан 
на НРМ. 
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КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

чл. 20 
До колку дејствието не содржи одбележени на 

кривично дело ќе се казнат со парична казна до 30.000 
динари или со поправителна работа до 2 месеца и со 
казна одземање предметот на прекршок^ лицата што 
се должни да го продават кромпире: по прописите на 
оваа Уредба: 

а) ако без оправдана причина,и намерно, не ја из-
вршат обврската во одредената количина и во одреде-
ниот срок; 

б) ако дават неточни податоци што се од влија-
ние за утврдување на обврската; 

в) ако намерно не ги засеј ат по планот предвиде-
ните површини, или ако намерно го запуштат поната-
мошното обработување на засејаним површини та се-
јанијата пропаднат или се оштетат. 

Административно-казнената постанка ја водат и 
решение во прв степен донесуват извршните одбори на 
околиските (градските, реонските) народни одбори по 
прописите на Основниот закон за прекршоци. 

чл. 21 

До колку дејствието не содржи одбележоци на 
кривично дело ќе се казнат со парична казна до 10.000 
динари одговорните службеници во народните одбори, 
како и раководителите и одговорните службеници на 
овластените откупни државни претпријатија односно 
задруги: 

а) ако не издават или ако не издаваат на време 
соопштенија од чл. 14 на оваа Уредба; 

б) ако поради немарно и бирократско работење 
не превземат мерки задолженијата на стопанствата да 
се извршат на време; 

в) ако не поднесат на време или ако поднесат не-
точни извештаи; 

г) ако не водат на прописен начин евиденција за 
задолженијата како и за откупените и испорачените ко-
личини на кромпир; и 

д) ако располагат со откупениот кромпир против-
но на постоеќите прописи или противно на диспози-
т и в добивени од надлежниот орган односно прет-
пријатие. 

Решенија во прв степен донесу ват извршните од-
бори на обласните народни одбори врз основа на спро-
ведената административно-казнена постапка по пропи-
сите на Основниот закон за прекршоци. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

чл. 22 

Писмените решенија за задолженијата треба од 
месните народни одбори да се издадат на индивидуал-
ните земјоделски стопанства најдоцна до 20. IV. 1950 
година. 

чл. 23 

Поблиски прописи ш напатствија за спроведување 
ка оваа Уредба донесува Министерот на државните 
набавки. 

чл. 24 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија". 

Бр. 1194, 7 април 1950 год., Скопје. 

Претседател 
на Владата на НР Македонија, 

Л. Колишевски, е. р. 
Министер 

на државните набавки на НРМ, 
П. Менков, е. р. 

ВРЗ основа на чл. Г о д Законот за овлас! ување 
на Владата на Народна Република Македонија за доне-
сување Уредби по прашањата од народното стопан-

; ство и обновата на земјата по предлог на Министерот 
за државни набавки, Владата на Народна Република Ма-
кедонија донесува: 

УРЕДБА 
! ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ОТКУП НА ГРАВ ВО ЕКОНОМ-

СКАТА 1950/51 ГОДИНА 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Чл. 1 

Со цел да се обезбеди снабдувањето на населе-
нието во економската 1950/51 година ќе се врши за-
должителен откуп на грав. 

По прописите на задолжителниот откуп земјодел-
ските стопанства и селанските работни задруги са дол-
жни да и' продадат на државата одредена количина грав. 

Производителите са должни спрема планот за саде-
ње да ги засада1 одредените површини со грав и на тој 
начин да обезбедат доста » очно производство од кое ќе 
ги подмират своите обврски во грав спрема Државата 
сходно на пг описите од оваа Уредба 

Чл. 2 
Покрај земјоделските стопанства а селанските ра-

ботни задруги, должни се на државата да и' продадат 
грав и неземј одел пите што имаат земја под грав, како и 
оние лица што зеле или дале земја во наем или испо-
лица. 

Министерот за државни набавки ќе донесе по-
блиски напатствија за задолжителното продавање и за 
начинот на задолжувањето на ^земјоделците и на ли 
цата кои што зеле или дале земја во наем или исполица. 

Чл. 3 
Откуп на грав ќе се врши по одредените државни 

(сврзани) цени. На земјоделските стопанства и на за-
другите покрај износот на куповна цена, ќе им се из-
лазат и бонови за купување на индустриски производи 
пс пониските о .р ни цени по постоеќите прописи. 

Чл. 4 
Земјоделските стопанства и селансхите работни за-

други во рамките на постоевте прописи слободно ра-
сполагат со 'одбитоците на гравот што им преостане 
после задолжителната испорака по одредбите на оваа 
Уредба (слободни О Д Б И Т О Ц И ) . 

ПЛАНИРАЊЕ НА ОТКУПОТ 

Чл. 5 
Републиканскиот план за откуп на грав го утврду-

ва Владата по согласен предлог од Министерот за др-
жавни набавки, Претседателот на Планската комисија 
на НРМ и Министерот на земјоделие. 

Министерот за државни набавки го разработува 
планот за откуп на грав на обласните народни одбори, 
обласните народни одбори на околиските (градските), ве-
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родни одбори, а околиските народни одбори ка месните 
народни одбори. 

ОДРЕДУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА 

Чл. 6 
Пред сеењето на гравот месните народни одбори 

ќе го задолжат секое земјоделско стопанство, со коли-
чината на грав што стопанството е должно да му ја 
продаде на државата и истовремено за тоа ќе му из-
даде решење. 

За секое земјоделско стопанство пред сеидбата на 
гравот се утврдува вкупниот принос како и пазарниот 
одвишок, од кое што стопанството е должно да и пре-
даде на државата одредена количина грав. 

Вкупниот принос на гравот се утврдува на тој на-
чин што површината која стопанството е должно да ја 
засади према сеидбениот план како чиста култура или 
како меѓуусев се множи со планираниот принос по еден 
хектар. 

Од вака утврдениот вкупен принос се одбиват ко-
личините потребни за исхрана на членовите на дома-
кинството и количините потребни за посев, за да се 
добие основата за утврдувањето на количината што 
стопанството е должно да и ја продаде на државата (па-
зарниот одвишок). 

Чл. 7 

Количината на гравот ш то стопанството е должно 
да и ја продаде на државата се пресметува по процен-
ти од пазарниот одвишок. Процентот од пазарниот од-
вишок се утврдува према големината на вкупната об-
р а б о т е а површина по категориите на земјоделските 
стопанства на следниот начин: 
Категорија Големина на обрабо-

т к а т а површина 
I до 2 ха 

II од I — 3 ха 
III од 3 — 5 ха 
IV од 5 па нагоре 

Процент од пазариш-
т е одвишок 

50—70 
60—80 
70—85 
80—95 

Во рамките на горе наведените проценти месниот 
народен одбор ќе го одреди процентот на секое поедино 
стопанство, водејќи сметка за економската сила на сто-
панството бројот и начинот на исхраната на членовите 
ка домаќинствата и другите условија што можат да 
влијаат на големината на задолжителните испораки. 

Како обработен површини се сметаат: ораници, 
бавчи, градини, овоштарници, лозја и ливади. 

Површината на земјиштата засејани' со индустри-
ски растенија и зарзават чија што испорака земјодел-
ското стопанство ја договорило со државата, не се 
исклучуваат од обработката површина при утврдување 
НР категоријата. 

Чл. 8 

Задолжението на пооделни стопанства месниот на-
роден одбор ќе го внесува во посебни списоци што ги 
објавува на уобичаен начин. Пооделни стопанства мо-
>.<ат да подадат жалба против задолжението ако смен-
ат лека нсмат онолку обработива површина во смисла 
на оваа Уредба ВРЗ основа на која што се задолжени. 
Срокот за да се подаде жалба е 8 дена од денот на 
врачувањето на решението на задолжение. 

Исто така поодделни стопанства можат да се жа-
лат в о време на собирање на гравот ако не им се родил 
грав толку да можат во целина да е извршат својата 
обврска по оваа Уредба. 

Жалбите се поднесуваат до извршниот одбор на 
околискиот народен одбор. Извршниот одбор на околи-
скиот народен одбор е должен да ги испрати предмети-
те по жалбите што не ги уважи во целина до извршниот 
одбор на обласниот народен одбор, кој што може ре-
шението на извршниот одбор на околискиот н а р о д а 
одбор по правото на надзор да го поништи или укине* 
Извршниот одбор на околискиот народен одбор должен 
е да донесе ново решение по забелешките од извршниот 
одбор на обласниот народен одбор. 

Жалителите што- се жалат очигледно неосновано ќе 
ги сносат трошковне на постапката. 

Чл. 9 
За исхрана на членовите на домакинството ќе се 

остава до 16 кгр. грав за секој член. 
За семе ќе се остава до 120 кгр. по хектар за саде-

ње на чиста култура и до 50 кгр. по хектар за садење 
меѓу усев. 

Според напатсгвијата што ќе ги издаде Министе-
рот за државни набавки, во согласив со Министерот на 
земјоделие околиските народни одбори ќе одреда1 кол-
ку грав на подрачјето на поедини месни народни од-
бори ќе се остава за исхрана на поедини членови на до-
макинството и за садење во границите одредени во пред 
ннте ставови-

Чл. 10 
Месните народни одбори се должни по сеидбениот 

план да му ј а соопштат на секое земјоделско стопан-
ство, пред пролетната сеидба големината на површината 
што е должно да ја засее со грав. 

Јл. 11 
Ако родот на гравот во некои краишта пострада 

поради непогода (суша, град и ел.) Министерот на др-
жавните набавки на НРМ може по извршената процен-
ка па приносот да ги намали за тија краишта количините 
на обврските за испорака на грав. 

Чл. 12 
Околиските народни одбори се должни да Испратат 

на откупното претпријатие, пред да почне откупот извод 
од еписковите на задолженијата, во кои што ќе се по-
кажат посебно за подрачјето за секој местен народен 
одбор, а посебно за секоја категорија на стопанството, 
колку е кое стопанство поименично задолжено со за-
должителна испорака на грав. 

Чл. 13 
Месниот народен одбор во согласност со по^ерен-

етвото на земјоделието на околискиот народен одбор во 
време од сеидбата до собирањето на гравот ќе води еви-
денција за фактично засе јани^ површини со грав на 
своето подрачје за состојбата на гравот и за други по-
датоци што са важни за извршување планот на земјо-
делското стопанство и откупот. 

ОБВРСКИ НА СЕЛАНСКИГЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ 
Чл. 14 

Количините на задолжителната испорака на гравот 
на селанските работни задруги се одредуват во стопан-
скиот план на задругата. 

Со цел да се утврди планот на пазарните одвишоци 
од вкупното производство на грав ќе се одбијат коли-
чините потребни за исхрана на членовите н* задругата 
и нивните фамилии (член 9) како и количините потреб-
ни за фондовите (семенски фонд и резервни фонд за се-
ме и људска исхрана). 

Од утврдениот пазарен одвишок иа гравот на се-
ланските работни задруги и се остава 10 — 30с7о од па-
зарниот одвишок спрема големината на задругата, неј-

1 
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вината стопанска сила и карактерот на производството 
со кои што селанската работна задруга се бави. 

Покрај тоа селанската работна задруга ги превзема 
обврските на оние земјоделци што ќе влезат во задру-
гата после утврдувањето на нивната обзрска. 

Чл. 15 
Напатствие за планирање на производството и па-

зарните ОДБИТОЦИ на гравот за с е л а н и т е работни за-
други донесува Министерот на земјоделие во согласност 
со Претседателот на Планската комисија на ПРМ и Ми-
нистерот на државните набавки на Н.Р М. 

КАЗНЕНИ ОБВРСКИ 

Чл. 16 
Д о колку дејствието не содржи одбележени на кри-

вично дело, ќе се казнат со парична казна до 30.000 — 
динари или со поправителна работа до два месеца и со 
казна одземање предметот на прекршокот лицата што 
се должни да го продават траво1 по прописите на оваа 
Уредба: 

а) ако без оправдана причина и намерно не ја из-
вршат обврската во одредената количина и одредениот 
срок: 

б) ако даваат неточни податоци што се од влијание 
за утврдувањето на обврската; и 

в) ако намерно не ги засадат по планот предвиден"-
т површини со грав, или ако намерно го запуштат по-
натамошното обработување на засадените површини та 
посевите пропаднат или се оштетат. 

Административно казнената постапка е водат и ре-
шења во прв степен донесуват извршните одбори на 
околиските (градските, реонските) народни одбори по 
прописите на Основниот закон за прекршоци. 

Чл. 17 
До колку дејствието не содржи одбележени на кри-

вично дело ќе се казнат со парична казна до 10.000. — 
динари одговорните службениците на народните одбори, 
како и раководителите и одговорните службеници на 
овластените откупни државни претпријатија односно за-
други: 

а) ако не издават или не издаваат на време сооп-
штенија од член 10 од оваа Уредба; 

" б) ако поради немарно и бирократе^ работење 
н- превземат мерки задолженијата на стопанствата да 
се извршат на време; 

в) ако не поднесат на време или ако поднесат не-
точни извештаи; 

г) ако не водат на прописен начин евиденција за 
задолженијата како и за откупените и испорачените 
количини грав; и 

д) ако располагат со откупениот грав противно на 
постоеќите прописи чли противно на мспозициите до-
бивени од надлежниот орган односно претпријатие, 

Административно казнената постапеа ја водат и 
решение во прв степен донесуваа извршните одбори на 
обласните народни одбори по прописите на Основниот 
закон за прекршоци. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

чл. 18 
Писмените решења за задолженијава треба од ма-

сните народни одбори одбори да се издадаг ча индк-
• > видуалните земјоделски стопанства најдоцна до 20. IV. 

1950 година. 
чл. 19 

Поблиски прописи и напатствија за спроведување Ја 
оваа Уредба донесува Министерот за чржавни набавки. 

4Л. 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Народна Република 
Македонија'7. 

Бр. 1195, 7. IV. 1950 год., Скопје. 

Претседател 
па Владата на НРМЈ 
Л. Колишевски, е. Р . 

Министер 
на државните набавки на НРМ, 

П. Менков, е. р. 

61 
Врз основа на чл. 11 од Законот за овластување 

Владата на Народна Република Македонија за донесу« 
вање уредби по прашањата од народното стопанство и 
обновата на земјата, Владата на Народна Република 
Македонија, по предлог на Министерот за државни 
набавки донесува 

УРЕДБА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ОТКУП НА ОРИЗОВА АРПА > 

ВО ЕКОНОМСКАТА 1950/51 ГОДИНА 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
чл. 1 

Со цел да се обезбеди снабдувањево на населе-
нието со ориз во економската 1950/51 година ќе е« 
врши задолжителен откуп на оризова арпа (нелупеН 
ориз). 

Производителите се должни спрема планот за се-
идба да ги засеј ат одредените површини со ориз и на 
тој начин да обезбедат достаточно производство од 
кое што ќе ги подмират своите обврски во оризова ар* 
па према државата сходно на прописите од оваа Уредба* 

чл. 2 
Покрај земјоделските стопанства и селанските ра-

ботни задруги долнени се на државата да и' продадат 
оризова арпа и неземјоделците што имаат земја засе-
јана со ориз, како и лицата што зеле или дале земја 
под наем или исполица. 

Министерот за државни набавки ќе донесе побли-
ски напатствија за задолжителното продавање и за на-
чинот ца задолжувањето ка ^земјоделците и лицата 
што зеле или дале земја во наем или исполица. 

чл. 3 
На овластените откупни претпријатија задолжи-

телно мора да им се предаде и целокупниот уем од 
вршачките, машиног рзкгорските станици и станици за 
чистење на семето, како и уемот од оризовите луштил-
ници, што го примат како накнада во натура за свои-
те услуги. 

чл. 4 
Откупот на ор мз оѓа арпа ќе се врши по одреде-

ните државни (сврзани) цени. На земјоделските сто-
панства и на селанските рѕЅотни задруги покрај изно-
сот на куповната цена, ке се издават и бонови за ку-
пување на индустриските производи по пониските един-
ствени цени по постоевте прописи. 

чл. 5 
Земјоделците и планските работни задруги ве 

рамките на постоевте промиси слободчо располагат 
со одбитоците на оризова^ арпа што им преостане 
после задолжителна га испорака по одредбите на оваа 
Уредба (слободни одвишоци). 



Бр. в — Стр. 56 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Скопје 15-117-1950 год. — Год. VI 

МЛ. 6 
За секој 100 кгр. продадена оризова арпа откуп-

ното претпријатие на сопственикот ќе му даде без нак -
нада по 4 кгр. оризова плева. 

ПЛАНИРАЊЕ НА ОТКУПОТ 

чл. 7 
Републиканскиот план за откуп на оризова арпа го 

утврдува Владата по согласен предлог од Министерот 
)а државни набавки, Претседателот на Планската ко-
мисија на НРМ и Министерот за земјоделие. 

Министерот за државни набавки го разработува 
Планот за откуп на оризова арпа на обласните народни 
одбори, обласните народни одбори ћа околиските 
[(градските) народни одбори, а околиските народни од-
бор« на месните народни одбори. 

ОДРЕДУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА 

чл. 8 
Месните народни одбори се должни по сеидбениот 

цлан, да му ја соопштат на секое земјоделско стопан-
ство пред пролетната сеидба големината ћа површина-
та, што е должно да ја засее со оризова арпа. 

чл. 9 
Пред сеењето на оризот месните народни одбори 

ќе го задолжат секое земјоделско стопанство, со коли-
чината на оризовата арпа што стопанството е должно 
да му Ја предаде на државата и истовремено за тоа ќе 
му издаде решение. 

За секое земјоделско стопанство пред сеидбата на 
оризот се утврдува пазарниот одвишок од кој што 
стопанството е должно да и' предаде на државата одре-
дената количина оризова арпа. 

Вкупниот принос на оризовата арпа се утврдува 
така што количината на обработивата површина што 
земјоделецот е должен да ја засее со ориз се помно-
жува со приносот од еден декар. 

Од вака утврдениот вкупен принос се утврдуваат 
количините потребни за исхрана на членовите на дома-
ќинствта и за семе, за да се добие основа за утврдува-
њето на количината што стопанството е должно да ит 

ја продаде на државата (пазарниот одвишок). 

чл. 10 
Количината на оризова арпа што стопанството е 

должно да и' ја продаде на државата се пресметува во 
Проценти од пазарниот одвишок. Процентот на пазар-
ниот одвишок се утврдува према големината на вкупна-
та засејана површина со оризова арпа по категориите 
на земјоделските стопанства на следниот начин: 

Катего-ч 
рија 

I 
и 

III 
од 

Големина 
на засејаната 

површина 
до 5 лекара 

5 до 10 лекара V /-А, V V А V ^ V I I " Ј / " 

од 10 денара па нагоре 

Процент 
на пазарниот 

одвишок 
80 — 90 
85 — 95 
90 — 98 

Во рамките на горе одредените проценти месниот 
народен одбор ќе го одреди процентот на секое пое-
нине стопанство, водејќи сметка за економската сила 
на стопанството и за другите услови што можат да 
влијаат на големината на задолжителните испораки. 

чл. 11 
Задолжението на поедини стопанс/ва месниот на-

роден одбор го внесува во посебни списоци што ги об-
авува на уобичаен начин. Пооделни стопанства м о ж а т 
Да подадат жалба против задолжението ако сметат де-

ка немат стварно онолку засејана површина со ориз во 
смисол на оваа Уредба врз основа на која што се за-
должени. Срокот за да се подаде жалба е 8 дека од де-
нот на врачувањето на решението за задолжувањето. 

Исто така поедини стопанства можат да се жалат* 
во време на зреењето на оризовата арпа ако не им ро-
дило оризова арпа толку да можат во целина да ја из-
вршат својата обврска од оваа Уредба. 

Жалбите се поднесуваат до извршниот одбор на 
околискиот народен одбор. Извршниот одбор на око-
лискиот народен одбор должен е да ги испрати препи-
сите од жалбите што не ги уважил во целина до из-
вршниот одбор на обласниот народен одбор, кој што 
може решението на извршниот одбор на околискиот на-
роден одбор по правото на надзор да го поништи или 
укине. Извршниот одбор на околискиот Народен одбор 
должен е да донесе ново решение по забелешките од 
извршниот одбор на обласниот народен одбор. 

Жалителите што се жалат очигледно неосновано ќе 
ги сносат трошковне на постапката. 

чл. 12 
За исхрана на секој член на домакинството ќе се 

остава до 15 кгр. оризова арпа, а за семе до 20 кгр. 
оризова арпа на еден декар. 

Како членови на домаќинството се сметат сите ли-
ца што живеат во заедница со домаќинство, било да се 
членови на фамилијата, било да се постојано на рабо-
та во односното земјоделско стопанство. 

чл. 13 
Ако родот на оризовата арпа во некои краишта 

пострада поради непогода (суша, град и ел.) Министе-
рот на државните набавки на НРМ може после изврше-
ната проценка на приносот да ги камати на тие краи-
шта количините на обврските за испорача на оризова 
арпа. 

чл. 14 
Околиските народни одбори се должни да испра-

тат ка откупното претпријатие пред да почне со отку-
пот извод од списокот на задолженијата во кои ќе се 
покажат посебно за подрачието на секој местен на-
роден одбор, а посебно за секоја категорија на стопан-
ството, колку е кое стопанство поименично задолжено 
со задолжителна испорака на оризова арпа. 

чл. 15 
Месниот народен одбор во согласност со повере-

никот на земјоделието на околискиот народен одбор БО 
време од сеидбата до собирањето на оризовата арпа 
ќе води евиденција за фактично засејаните површини 
на ориз на своето подрачје, за состојбата на ориѕо-
вата арпа и за други податоци што се важни за извр-
шување планот на земјоделското производство м от-
купот. 

ОБВРСКИ НА СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ 
И НА ЕКОНОМИИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГ И 

Чл. 16 
Количините на задолжителната испорака на оризо-

вата арпа на селанските работни задруги се одредува! 
в*4 стопанскиот план на задругата. 

Со цел да се утврди планот на пазарните олакша-
ни од вкупното производство на оризовата арпа ќе се 
одбијат количините потреби*! за исхрана на членовите 
на задругата и нивните фамилии, како и количините 
потребни за фондовите (семенски фонд, резервни фонд 
за семе и људска храна). 

Од вкупниот пазаришен одвишок на оризовата ар-
па на селанската работна задруга и' се остава до 2 0 ^ 
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од пазаришните одвишони према големината на задру-
гата, нејзината стопанска сила и карактерот на произ-
водството со која што селанската работна задруга се 
бави. 

Покрај тоа селанската работна задруга !и превзе-
ма обврските и на оние земјоделци што ќе влезат во 
задругата после утврдувањето на нивната обврска. I 

чл. 17 ј 
Планот на производството и на пазарните одвише- ј 

ци на оризовата арпа како и количината на задолжи-
телната испорака на економиите на земјоделските за-
други, се утврдува како и за селанските работни за-
други. 

чл. 18 
Напатствие за планирање ка производството и па- 1 

заришните одвишоци на оризовата арпа на селанските ! 
работни задруги донесува Министерот за земјоделие во Ј 
согласност со Претседателот на Планската комисија на Ј 
НРМ и Министерот На државните набавки. ; 

Напатствие за количината на оризовата арпа што ; 
ќе се остава на економии на земјоделските задруги од-
носно на нежните членови пропишува Министерот за 
државни набавки. 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
чл. 19 

До колку дејствието не содржи одбележоци на 
кривично дело, ќе се казнат со парична казна до 59.000 
динари или со поправителна работа до три месеца и со 
казна одзимање предметот на прекршокот лицата што 
се должни да ја продадат оризовата арпа по прописите 
па оваа Уредба: 

а) ако без оправдана причина и намерно не ја из-
вршат обврската во одредената количина ч одреде-
ниот рок; ! 

б) ако дават неточни податоци што се од ели Ја- ј 
ние на утврдувањето на обврската; и 

в) ако намерно не ги засеј ат по планот предвиде- ; 
пите количини со ориз, или намерно го запуштат пона- ; 
тамошното обработување на засејаните површини па 
засејанијата пропаднат или се оштетат. 

Администратиѕно-казнената постапка ја водат и ре-
шение во прв степен донесуваат извршните одбори на 
околиските (градските, реонските) народни одбори по 
прописите на Основниот закон за прекршоци, 

чљ 20 
До колку дејствието не содржи одбележени ча 

кривично дело, ќе се казнат со парична казна до 20.000 
динари одговорните службеници на народните одбори, 
како и раководителите и одговорните службеници на 
овластените откупни државни претпријатија односно 
задруги: 

а) ако не издадат или не издават на време сооп-
штенија од чл. 8 од оваа Уредба; 

б) ако поради немарно и бирократско работење :е 
превземат мерки задолженијата на стопанствата да се 
извршат на време; 

в) ако не поднесат на време или поднесат не'оч-
ни извештаи; 

г) ако не водат на прописан начин евиденција за 
задолженијата, како и за откупените и испорачените 
количини оризова арпа; и 

д) ако располагат со откупената оризова арпа про-
тивно на постоеќите прописи или противно на диспози-
т и в добиени од надлежниот орган односно претпри-
јатие. 

Решение во прв степен донесува извршниот одбор 
на обласниот народен одбор врз основа на спроведена* 

Бр. 8 — Стр. 57 

та адмннистративно-казнената постапка по прописите 
на Основниот закон за прекршоци. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
* чл. 21 

Писмените решенија за задолженијата треба од ме-
сните народни одбори да се издадат на индивидуалните 
стопанства најдоцна до 20. IV. 1950 година. 

чл. 22 
Поблиски прописи и напатствија за спроведува-

њето на оваа Уредба ќе донесе Министерот за државни 
набавки. 

чл. 23 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија". 

Бр. 1196, 7. IV. 1950 година, Скопје. 
Претседател 

на Владата на НР Македонија, 
Л. Колишевски, е. р. 

Министер 
на државните набавки на НРМ, 

П. Менков, е. р, 

В2 
Врз основ;: на чл. 55 од Уредбата за данок на до-

ход на Владата на ФНРЈ ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 
7 1 / 49 ) , на предлог од Министерот на финансиите, Вла-
дата на Народна Република Македонија донесува 

УРЕДБА 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 

ДАНОК НА ДОХОД 
Член 1 

Членот 1 од Уредбата за данок на доход (Службен 
весник на НРМ" бр. 3 /49) , се менува и гласи: 

"На подрачјето на Народна Република Македонија 
се установуваат следните форми на данокот на доход; 

1) Данок на цоход од земјоделските домаќинства; 
2) Данок на доход од задругите и задругарите; 
3) Данок на доход од занаетчиските домаќинства; и 
4) Данок на аохоц од други занимања и имотна" 

Член 2 
Во одделот — Посебни одредби" пред членот 

6 се бришат зборовите: "1) Данок на доход од работ-
ници, намештеник.! и службеници а пред вазшет на 
даночните фор»;и пред членовите 14, 25, 29 и 37 место: 
2,3,4 и 5 се ставаат: 1,2,3, и 4. 

Член 3 
Членовите б ао 13 се бришат. 

Член 4 
На крајот на членот 14 се додава нов став што 

гласи: 
"Прописите од предходниот став од овој член не-

ма ца се применуваат на земјоделските домаќинства 
чии што членови поради болест, старост или малолет-
н о се неспособни за работа, како и на домаќинствата 
што немаат работна сила поради загуба во Народно-
ослободителната војна на членовите способни за ра* 
бота или поради тоа што им се наоѓаат членовите на от-
служување воениот рок во Југословенската армија1^ 

Член 5 
Меѓу ставовите 1 и 2 на членот 16 се додава нов 

став што гласи: 
"Паричната вредност на земјоделските производи 

се пресметува во стварно постигнатите цени, бидо со 
откуп било со продавање по слободните цеви, а вред-
носта на земјоделските производи за сопствени потреби 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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на домаќинството се пресметува по пониските државни 
(врзани) или откупни цени". 

Член 6 
Точката 1 на членот 18 се апнува и гласи: 
"1) Приходите од работниот однос и приходите на 

Кои што се наплатува данок со обустава при исплатата". 
Член 7 

Членовите 19,20,21,22, и 23 се бришат. 
Член 8 

Ставот 2 на членот 24 се менува и гласи: 
"Вкупното намалување на данокот по овој член 

неможе да надмине". 
Член 9 

Ставот 3 на членот 30 се менува и гласи: 
"На даночните обврзници што имаат приходи и од 

Земјоделие висината на таквите приходи ќе им се утвр-
ди по начинот што е пропишан за земјоделските до-
маќинства". 

Член 10 
Ставот 2 на членот 31 се менува и гласи: 
"Во данокот ќе се внесуваат приходите од работ-

ниот однос и приходите на кои се плаќа данок со обу-
става при исплатата". 

Член 11 
Ставот 4 на членот 38 се менува и гласи: 
"ГЈри утврдувањето на доходот спрема кој ќе се 

пресметува данокот, ќе се применуваат одредбите од 
чл. 31 и 32 од оваа Уредба". 

Член 12 
Членот 39 се менува и гласи: 
"На даночните обврзници што имаат приходи и од 

земјоделие висината на таквите приходи ќе им се утвр-
ди по начинот што е пропишан за земјоделските дома-
ќинства". 

Член 13 
По членот 40 се додава нов член 40а што гласи: 
"Исклучително од одредбите на претходните чле-

нови данок по оваа форма плаќаат во постојан износ; 
носачи, тестераши, чистачи на обувки и лица со слични 
занимања што не работат во постојан локал". 

Член 14 
Ставот 2 на членот 49 се брише. 

Член 15 
Ставот 3 на членот 55 се брише. 

Член 16 
Членот 58 се менува и гласи: 
"На износите на данокот што не се уплатени РО 

одредените рокови ќе се смета годишна камата од 6%. 
Исклучително, нема да се наплатува камата поради не-
благовремена уплата на данокот на доход кој што се 
наплатува со обустава при исплатата. Во овој случај 
место камата може да се изрече казна поради даночен 
прекршок". 

Член 17 
Членот 62 се менува и гласи: 
"Адмикистративно-казнена постапка по даночните 

1рекршоци води и решенија за казни донесува изврш-
Нлот одбор на околискиот, градскиот односно реонскиот 
народен одбор. 

Против решенијата за даночните прекршоци жалба 
се поднесува до извршниот одбор на повисокиот наро-
ден одбор во рок од 8 дена од денот на соопштување го 
на решението". — — — — 
Издава' 'Служба весни« на Народна Република Македонија* 
Тито" бр. 10 Поигг. Фах. 51 — Тел. 1986 — Чековна сметка 
8.901.812 — Олгппорен уредник Петар Јаневски ул. 3'58 бр. 6 
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Жалбата му се предава, писмено или усмено во за-
писник, на извршниот одбор што го донел првостепе-
ното решение. 

Член 18 
Ставот 1 на членот 63 се менува и гласи: 
"Против сите првостепени решенија донесени по 

оваа Уредба освен против решенијата по даночните пре-
кршоци, жалба се подава до непосредно повисокиот др-
жавен орган што решава конечно по неа. 

Член 19 
Членот 68 се менува и гласи: 
"Ако добивањето и губењето на некои права зави-

си од висината на данокот, ќе се земе предвид само да-
нокот на доход. 

Ако е даночниот обврзник домаќинство, а добива-
њето и губењето на правото на еден член од домаќин-
ството зависи од висината на данокот тогаш данокот 
на домаќинството се дели со бројот на членовите 
па се зема предвид данокот што отпаѓа на еден член. 
Под данокот на домаќинството се подразбира како да-
нок што е разрезен на самото домаќинство, така и да-
нокот што го плаќаат неговите одделни членови. 

Исклучително од одредбите на претходниот став, 
висината на пониските принадлежности и висината на 
данокот на наследства и подароци ќе се одредува спре-
ма данокот што би го плаќал на своите лични приходи 
примателот на пензија, односно спрема данокот што би 
го плаќале на своите лични приходи наследниците од-
носно подарокопримателите. 

Како даночен цензус по приходите од работниот 
однос на кои не се плаќа данок на доход, се зема 4,"7% 
од сите приходи. Исклучително, при утврдувањето на 
инвалиднината на еден член од домаќинството, нема да 
се зема предвид вака пресметаниот цензус на прихо-
дите од работниот однос на другите членови на дома-
ќинствата. 

Специјалните прописи, со кои добивањето и губе-
њето на некои права е условено од висината на дано-
кот на доход на домаќинството како целина, ќе важат 
додека не се сообразат кон одредбите од ставот 2 на 
овој член". 

Член 20 
Ставот 2 на членот 70 се брише. 

Член- 21 
Оваа Уредба влегува БО сила од денот на објаву-

вањето во "Службен висник на НРМ" а ќе се применува 
на разрезот на данокот на доход и за 1949 година. 

Број 1191 Претседател на Владата на 
7-1У-1950 година Народна Република Македонија, 

Скопје Ј1. Колишевски е. р. 
Министер на финансиите, 

Д. Џамбаз с.р. 
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