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Претплата за 1953 год. изнесува 
600 дин, овој број чини 15 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

48 
На основа член 70 од Уредбата за дано-

кот на доход („Службен весник на НРМ" бр. 
3/49), став 2 од точка I од Одлуката за да-
ночните стопи на данокот на доход на Со-
јузниот извршен совет („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 12/53) и член 11 од Законот за 
спроведување на Уставниот закон за осно-
вите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Репу-
блика Македонија, Извршниот совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ НА ДАНОКОТ 

НА ДОХОД 

I. — За пресметување на данокот на до-
ход на селско-стопанските домаќинства им 
се пропишуваат следните стопи: 

На даночна основица Даночна 
До 30.000 7 

преку 30.000 „ 50.000 9 
„ 50.000 80.000 10 
„ 80.000 „ 100.000 12 
„ 100.000 „ 120.000 14 
„ 120.000 „ 140.000 15 
„ 140.000 „ 160.000 16 
„ 160.000 „ 180.000 18 
„ 180.000 „ 200.000 20 
„ 200.000 „ 220.000 . 22 
„ 220.000 „ 250.000 24 
„ 250.000 „ 260.000 26 
„ 260.000 „ 280.000 28 
„ 280.000 „ 300.000 30 
„ 300.000 „ 320.000 32 
„ 320.000 „ 340.000 35 
„ 340.000 „ 360.000 38 
„ 360.000 „ 380.000 40 
„ 380.000 „ 400.000 43 
„ 400.000 „ 450.000 40 
,. 450.000 „ 500.000 49 
„ 500.000 „ 550.000 52 
„ 550.000 „ 620.000 55 
„ 620.000 „ 700.000 59 
„ 700.000 „ 750.000 63 
„ 750.000 „ 800.000 65 
„ 800.000 70 

На приходи отечени од окуќница и од 
друго лично стопанство, селско стопанските 

домаќинства што се зачленети во селанска 
работна задруга, плаќаат данок на доход на 
селско стопански домаќинства за 30% пони-
зок од другите обврзници на оваа даночна 
форма. 

Право на плаќање данок во смисла на 
претходниот став им припаѓа на оние дома-
ќинства што стапиле во селанска работна 
задруга пред да истече првата половина на 
годината за која се врши облогот на данокот. 

На садачите на тутун што ќе ја испора-
чат сета договорена количина им се внесува 
во основицата за пресметка на данокот само 
80% од примената надокнада. 

При пресметувањето на даночната осно-
вица, вредноста на туѓата работна сила упо-
требена на работите околу обработката на 
тутун, памук, лозја и за други сезонски ра-
боти што поголем дел од селско стопански 
домаќинства ги врши со помош на туѓа ра-
ботна сила им се признава како режија и не 
влегува во даночната основица. Работите за 
кои вредноста на употребената туѓа работна 
сила ќе се признае како режија, како и ви-
сината на надницата за пресметувањето на 
вредноста на туѓата работна сила ќе ја опре-
дели Државниот секретар за работи на сто-
панството. 

Одредбите од претходните два става се 
однесуваат на домаќинствата што имаат при 
ходи од тутун, памук и од лозја, без обзир 
дали се во прашање селско-стопански дома-
ќинства или не. 

И. — Данок на доход на задругите и за-
другарите плаќаат; земјоделските кѕуадруги) 
и тоа: 

а) на приходите што им се делат на за-
другарите спрема работата по стопата од 3 %; 

б) на приходите што им се делат на за-
другарите спрема уделите, односно спрема 
обемот на нивното работење со задругата 
по стопите предвидени по точка I со тоа што 
пресметаниот данок да се намали за 25%. 

Земјоделските задруги не плаќаат да-
нок на оној дел од доходот што се внесува 
во задружните фондови, без обзир за која 
цел се наменети овие фондови, 

Пресметувањето на данокот на приходи-
те поделеки/ЈЈленови на задруга се врши 
спрема доходот што отпаѓа просечно на едно 

домаќинство. 
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Ш. За пресметување данокот на дел на 
доходот што го остваруваат занаетчиските 

На даночна основица 

домаќинства од стопанска дејност се пропи-
шуваат следните стопи: 

Даночна стопа 

ДО 6.000 2,5% 
преку 6.000 ДО 12.000 150 дин. + 3% од делот на основицата што преминува 6000 

УУ 12.000 УУ 20.000 330 у у 4- 4% 12.000 
УУ 20.000 УУ 30.000 650 )? 4" 5,5% )) 20.000 
УУ 30.000 УУ 50.000 1200 УУ 9% ) ) )) 30.000 
УУ 50.000 УУ 80.000 3000 УУ + 14% УУ УУ ' 5 0 . 0 0 0 
)) 80.000 )? 120.000 7200 V + 21% УУ 80.000 
УУ 120.000 УУ 160.000 15600 + ' 40% 5) ) ) 120.000 
УУ 160.000 УУ 2О0.ООО 31600 УУ 65% Ј) Ј) ' 160.000 
УУ 200.000 УУ 250.000 57600 УУ 70% ,, УУ 200.000 
УУ 250.000 ) ) 92600 ) ) + 75% )) ) ) 250.000 

Занаетчиските домаќинства што се за-
нимаат со уметнички занаети плаќаат да-
нок до 30% понизок од данокот пресметан 
по претходните стопи. 

На занаетчиските домаќинства им се 
намалува данокот за 5% за држење секоЈ 
ученик во стопантсвото чие што учење не 
преминало (2) две години. 

Занаетчиските домаќинства кои во сво-
јата работа користат туѓа работна сила ќе 
плаќаат поголем данок од пресметаниот по 
предните стопли и тоа: 

а) за 5% ако користат еден платен 
работник; 

б) за 10% ако користат два платени 
работника; 

в) за 20% ако користат три или повеќе 
платени работници. 

Учениците во стопанството не се сме-
тат за туѓа работна сила. 

' Занаетчиските домаќинства, кои покрај 
На доночна основица 

приходи од занаетчиска и друга стопанска 
дејност, имаат приход од имот, плаќаат да-
нок на приходот од имотот по скалата на 
данокот на доход од имот и тоа по стопата 
што му одговара на збирот на приходите од 
занаетчиската и другата стопанска дејност 
и имотот. 

На делот од приходите на занаетчи-
ските домаќинства од претходниот став од 
занаетчиската и друга стопанска дејност се 
применува стопата од скалата наведена во 
став 1 од оваа точка што и' одговара на ви-
сината на тој приход. 

Вкупниот износ на данокот во никој 
случај не може да биде понизок од данокот 
по скалата за данокот за занаетчиската деј-
ност применета на вкупниот доход на зана-
етчиското домаќинство. 

IV. — За пресметување данокот на до-
ход од други занимања се пропишуваат 
следните стопи: 

Даночна стопа 
до 12.000 3% 

преку 12.000 до 20.000 360 дин. 4- 5% гд делот на основицата што приемнува 12.000 
УУ 20.000 „ 30.000 760 УУ 7% У 7 У ) 20.000 
УУ 30.000 „ 50.000 1460 УУ + 9% У ) У Ј 30.000 
УУ . 50.000 „ 80.000 3260 У1 + 14% УУ У у 50.000 
УУ 80.000 „ 120.000 7460 УУ + 25% ? ) УУ 80.000 
УУ 120.000 „ 160.000 17460 УУ + 48% УУ УУ 120.000 
) ) 160.000 „ 200.000 36660 УУ 1 60% У У УУ 160.000 
УУ 200.000 „ 250.000 60660 УУ 4- 65% УУ 200.000 
УУ 250.000 „ 300.000 93160 УУ + 70% Ј) 53 250.000 
УУ 300.000 УУ 128160 УУ + 75% 1 У П 300.000 

V. -- За пресметување данокот ОД имот се пропишуваат следните стопи: 
На даночна основица Даночна стопа 

до 12.000 8 % 
преку 12.000 до 20.000 1200 дин. 18% одделот на основицата што преминува . 1 2 . 0 0 0 

П 20.000 „ 30.000 2640 дин. + 20% - ) 5 - „ - 20.000 
УУ 30.000 „ 50.000 4640 дин. + 30% Ј) - „ - 30.000 
УУ 50.000 „ 80.000 10640 дин. + 40% УУ - „ - 50.000 
У У 80.000 „ 120.000 22640 дин. + 60% Ј) - „ - 80.000 
У У 120.000 „ 160.000 46640 дин. + 70% Ј) - „ - 120.000 
УУ 160.000 „ 200.000 74640 дин. 4- 80% ) ) - „ - 160.000 
) У 200.000 „ 250.000 106640 дин. 4- 85% у у ' - „ - 200.000 
)У 250.000 149140 дон. 4- 90% Ј) - „ - 250.000 
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Во случај на мешани приходи (од зани-
мања и од имот) аналогно ќе се примени ста-
вот 5 и 6 од точка III на оваа одлука. 

Следните даночни обврзници плаќаат 
данок во постојани износи односно во про-
цент од добивката односно прометот, и тоа: 

VI. — 1) Носачи, тестераши, улични про-
давци на весници, чистачи на чевли и слич-
ни работници плаќаат данок во следните из-
носи: 

а) во местата до 5.000 жиг. 600 дин. год. 
б) во местата до 20.000 жит. 900 дин. год. 
в) во местата до 50.000 жит. 1200 дин. год. 
г) во местата до 100.000 жит. 1800 дин. г. 
д) преку 100.000 жит. 2400 дин. год. 
2) Добитници на опклади на трки и на 

други приредби по стопа од 10%. 
3) Забавни дуќани што патуваат 6% од 

извршениот промет. 
4) Сите други подвижни дуќани во по-

стојанен годишен износ од 1.200 динари. 
Лицата од точ. 1 на приходите од рабо-

тата на кои се плаќа данок во постојанен из-
нос, не плаќаат данок на промет. 

VII. — Основиците за пресметување да-
нокот на доход се заокружуваат и тоа: 

а) основиците до 100.000 динари се заок-
ружуваат на цели илјади динари со тоа што 
износите до 500 динари да се заокружуваат 
на пониската илјада, а за износите преку 500 
динари на повисоката илјада динари; 

б) основиците преку 100.000 динари се 
заокружуваат на цели износи од пет илјади 
динари со тоа што износите до 2.500 динари 
да се заокружуваат на пониските цели пет 
илјади динари, а износите преку 2.500 дина-
ри на повисоките цели пет илјади динари. 

VIII. — Данокот по повисоката даночна 
стопа не може да биде поголем од данокот 
по најблиската пониска стопа наголемена со 
разликата на даночната основица поради 
која би требало да се примени повисоката 
даночна стопа. 

IX. — По стопите пропишани во точките 
I, И, III, IV и VI ќе се обложи данокот на до-
ход за 1952 година. Наплатата на данокот во 
постојани износи или во проценти од про-
метот на даночните обврзници споменати во 
точка VI ќе се врши од 1 јануари 1953 го-
дина. 

X. — Оваа одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

Број 34 
3 април 1953 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, с.р. 

4 9 ^ 

Министерството на внатрешните работи на На-
родна Република Македонија—Скопје, согласно 
член 13 буква г) од Законот за удруженијата, со-
борите и другите јавни скоупови, решавајќи по 
пријавата за одобрување оснивањето и работата 
на Туристичкото друштво „Скопје" во гр. Скопје, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 

НА ТУРИСТИЧКОТО ДРУШТВО „СКОПЈЕ" 

Се одобрува оснивањето и работата на Тури-
стичкото друштво „Скопје" со седиште во гр. Скоп-
је, а со право на дејност на подрачјето на гр. 
Скопје и Скопска околија. 

Бр. 20899 
29 ноември 1952 година 

Скопје 
Министер 

на внатрешните работи на НРМ, 
Цв. Узуновски, с. р. 

50 ^ 
Министерстото на натрешните работи на 

Народна Република Македонија—Скопје со-
гласно чл. 13 буква г/од Законот за удруже^ 
нијата, соборите и другите јавни скуПОБИ, ре-
шавајќи по пријавата за одобрување оснива-
њет она Друштвото на хемичарите и текстил-
ците на Н РМакедонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБО-
ТАТА НА ДРУШТВОТО НА ХЕМИЧАРИТЕ 

И ТЕКСТИЛЦИТЕ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се одобрува оснивањето и работата на 
друштвото на хемичарите и текстилците на 
Народна Република Македонија ,со седиште 
во град Скопје, а со право на дејност на по-
драчјето на Народна Република Македонија. 

Бр. 22694 
17 декември 1952 година 

Скопје 
Министер 

на внатрешните работи на НРМ, 
Цв. Узуновски, с.р. 

51 
Министерството на внатрешните работи на.На-

родна Република Македонија—Скопје, согласно 
член 13 буква г) од Законот за удруженијата, со-
борите и другите јавни скуПОБИ, ПО поднесената 
пријава за одобрување оснивањето и работата на 
Кинолошкото друштво на НРМ, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 

НА КИНОЛОШКОТО ДРУШТВО 
НА НР МАКЕДОНИЈА 

Се одобдрува оснивањето и работата на Кино-
лошкото друштво на НР Македонија со седиште во 
гр. Скопје, а со право на дејност на подрачјето на 
Народна Република Македонија. 

Бр. 10656 
24 декември 1952 година 

Скопје 
Министер 

на внатрешните работи на НРМ, 
Цв. Узуновски, с. р. 

' 5 2 

Министерството на внатрешните работи на На-
родна Република Македонија—Скопје, согласно 
член 13 буква г) од Законот за удруженлјата, со-
борите и другите јавни скупови, по поднесената 
пријава за одобрување оснивањето и работата на 
Историското друштво на НР Македонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 

НА ИСТОРИСКОТО ДРУШТВО 
НА НР МАКЕДОНИЈА 

Се одобрува оснивањето и работата на Истори-
ското друштво на НР Македонија со седиште во 
гр. Скопје, а со право на дејност на подрачјето на 
Народна Република Македонија. 

Бр. 500 
18 јануари 1953 година 

Скопје 
Министер 

на внатрешните работи на НРМ, 
Цв. Узуновски, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

околиски СУД ВО КУМАНОВО 

При овој суд покрената е постапка за прогла-
сување за умрен лицето Стојан Стаменков Кр-
стев, од Титов Велес, а кој е нестанал во месец 
мај 1944 година како дражиќевац при борбите со 
партизаните во местото Липовица, срез Јабланички 
- НР Србија и од тогај не се јавил. 

Се поканува нестанатиот Стојан Стаменков 
Крстев, како и секој што знае за него, да јави на 
неговата жена Надежда Стојанова Крстева, од 
Скопје, ул. „Крушевачка" бр. 7, или на овој суд 
во срок од еден месец од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на НРМ". Во противен 
случај ќе се прогласи за умрен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Куманово ,Р. бр. 80/53. 

При овој суд покрената е постапка за прогла-
сување за умрен лицето Стојчо Спиров Јакимовски, 
од село Орах—Кумановска околија, кој што исчез-
нал во месец ноември 1943 година после една ак-
ција од страна на бугарската полиција во истото 
село и од тогаш до денеска не се јавил. 

Се поканува нестанатиот Стојчо Спиров Јаки-
мовски, како и секој што знае за него, да јави во 
рок од месец дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на НРМ" на неговата жена Јо-
ванка Стојчева Јакимова од село Орах или на овој 
суд. Во противен случај нестанатиот ќе се прогла-
си за умрен. 

Од Околискиот суд во Куманово Р. бр. 48/53 (29) 

При овој суд покрената е постапка за прогла-
сување за умрен лицето Јордан Манасиев Стева-
новски, од село Орах, Кумановска околија, кој што 
исчезнал во месец декември 1953 год. после една 
акција од страна на бугарската полиција во истото 
село и од тогаш до денес не се јавил. 

Се поканува останатиот Јордан Манасиев 
Стевановски, како и секој што знае за него да 
јави во срок од еден месец од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на НРМ" на 
жена му Стојна Јорданова Манасиева, од село 
Орах. Во противен случај нестанатиот ќе се про-
гласи за умрен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Куманово Р. бр. 47/53 (30) 

При овој суд покрената е постапка за прогла-
сување за умрен лицето С а в о Тодоров Џуниќ, од 
Куманово, кој што исчезнал во месец мај 1941 годи-
на при потопувањето на еден брод од страна на 
германците во Солунскиот залив. 

Се поканува нестанатиот С а в о Тодоров Џуниќ, 
како и секој што знае за него, да јави во срок од 
еден месец од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ" на татко му Тодор 
Алексов Џуниќ, од Куманово, или на овој суд. Во 
противен случај нестанатиот ќе се прогласи за 
умрен. 

Од Околискиот суд во Куманово Р. бр. 103/53 
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Издавач: Новинско издавачко претпријатие „Службен весник на Народна Република Македонија" -
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка — Скопје број 801-Т-166. Печатница „Гоце Делчев" II — Скопје. 


