
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
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Ракописите се испраќаат во дупли-
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СКОПЈЕ 
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Претплата за 1955 год. изнесува 
800 дин. Овој број чини 20 динари 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

38. 

На основа глава XIV од Општествениот 
план на Народна Република, Македонија за 
1955 година, Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЌЕ СЕ 

ДАВААТ ЗАЕМИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ОД 
РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заемите од Републичкиот инвестиционен 

фонд ги дава Народната банка на Федера-
тивна Народна Република Југославија — 
Централа за Народна Република Македонија 
- Скопје. 

Член 2 
Банката дава заеми: 
1) На стопанските организации во индус-

тријата и рударството, за довршување и ре-
конструкција на старите, за рационализација 
и за изградба на нови објекти. 

2) На стопанските организации за довр-
шување и изградба на нови мелиорациони 
објекти. 

3) На земјоделските стопански организа-
ции (стопанства и задруги) за изградба на 
нови објекти, за довршување и реконструк-
ција на старите, за рационализација, набав-
ка на добиток, подигање на овошни и лозови 
насади, подобрување на пасишта и др. 

4) На, индивидуалните селско-стопански 
производители, за унапрдување на земјо-
делското производство. Индивидуалните сел-
ско-стопански производители заемите можат 
да ги добијат непосредно или преку земјо-
делските задруги. 

Индивидуалните селско-стопански произ-
водители заемите ќе ги употребуваат за след-
ните цели: 

— За набавка на рачни и спрежни селско-
стопански машини, алат и друга опрема; 

— за изградба на стопански објекти; 
— за, набавка на добиток; 
— за подигање на овошни и лозни наса-

ди. 

5) На стопанските организации во: гра-
дежништвото, автосообраќајот и занаетчи-
ството, за реконструкција и рационализа-
ција. 

Член 3 
Банката дава, наменски инвестиции по 

согласност на Извршниот совет. 

Член 4 
Заемите на стопанските организации се 

даваат преку конкурс. 
На индивидуалните ^селско-стопански 

производители, кои бараат заем непосредно 
од банката или преку земјоделската задруга, 
заемот им се дава по утврдени услови без 
конкурс. 

Заемите им се даваат на оние стопански 
организации што понудиле најповолна ка-
матна стопа и најповолно време за враќање, 
под услов да со приходите што ќе се оства-
рат преку инвестициите обезбеди плаќањето 
на каматата и отплатување на заемот. 

Понудите на заемобарателите — стопан-
ски организации, банката ќе ги земе во пред-
вид ако ги исполнуваат следните условија: 

1) да имаат ажурно и уредно книговод-
ство; 

2) редовно да одговараат на своите обвр-
ски спрема банката; 

3) да имаат средено финансиско п о п у -
вање; 

4) пасивата да им е покриена со активата; 
5) приходите да, им се поголеми од рас-

ходите. 
По исклучок банката може да ги земе во 

обзир понудите и даде заем и на оние сто-
пански организации на кои активата им е 
помала од пасивата или приходите им се по-
мали од расходите, под услов да се има га-
ранција дека разликата ќе биде покриена, а 
по претходна согла,сност на Извршниот совет. 

Член 5 
Банката дава заем до висина на пресмет-

ковниот износ што е предвиден со инвести-
ционата програма, ако со заемот и со други 
расположиви средства од корисникот на за-
емот се обезбедува потполното довршување 
на објектот за кој се бара заемот. 

Кога изградбата на инвестициониот објект 
трае повеќе години, покрај вкупниот износ 
на заемот се утврдува и висината на годиш-
ните транши, 
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Со корисникот на заемот банката склу-
чува писмен договор за заемот, а индивиду-
алните селско-стопански производители под-
несуваат и меници. 

Член: 6 
Заемите за инвестиции можат да се ко-

ристат исклучиво за целите за кои се даде-
ни. 

Член 7 
Земјоделските задруга што ќе вршат кре-

дитирање на индивидуалните селско-стопан-
ски производители, покрај склучениот пис-
мен договор, ќе бараат од корисникот и ме-
ница за износот на заемот. 

П. ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ 

Член 8 
Банката дава заем за довршување и ре-

конструкција на старите објекти, за рацио-
нализација, за мелиорациони објекти, за уна-
предување на производството' во стопанство-
то и за изградба на нови објекти преку кон-
курси врз основа На барањата од стопанските 
организации. 

Сроковите за одржување на конкурс ги 
определува Генералниот директор на Народ-
ната банка на ФНРЈ — Централа за НРМ во 
согласност со Извршниот совет. 

Во текот на една година можат да се оп-
ределат и повеќе срокови за конкурси. 

Член 9 
Барањето на за,ем од стопанските органи-

зации мора да ги содржи: 
1) целта за која се бара заемот; 
2) висината на целиот заем, како и виси-

ната на траганите по години; 
3) висината на постојаните оборотни 

средства што се бараат во исто време, кадо и 
висината на траганите по години; 

4) каматна стопа и срокот за отплата што 
ги нуди заемобарателот; 

5) срокот за почетокот и срокот за завр-
шетокот на работите, како и денот од кој 
почнува да тече срокот за отплатување на 
заемот; 

6) назначување износот на сите долгороч-
ни обврски на заемобарателот и износот на 
годишните камати и отплати по тие обврски. 

Кога се поднесува барањето за заем, се 
поднесува инвестициони елаборат (инвести-
циона програма и генерален проект). 

На банката Л се поднесува ревидиран ин-
вестиционен елаборат, ако тој подлежува на 
ревизија по прописите. 

Кога бара заем стопанска организација 
односно земјоделска задруга, треба на бан-
ката да и поднесе и одлука од работничкиот 
совет или од Собранието на земјоделската 
задруга, дека стопанската организација, од-
носно земјоделската задруга може да се за-
должи до определениот износ. 

Член 10 
Давање на заем на индивидуалните сел-

ско-стопански производители непосредно од 
банката или преку земјоделските задруги ќе 
се врши под следните условија: 

— заемобарателот да биде кредитно спо-
собен и да поднесе бланко меница со потпис 
на двајца кредитно способни лица — жи-
рант^ 

— каматната стопа изнесува 6% годишно; 
— земјоделските задруги за добивениот 

за,ем наменет за индивидуалните селско-сто-
пански производители на Народната банка 
ќ плаќаат каматна стопа што за 1 % е понис-
ка од утврдената каматна стопа за индиви-
дуалните селско-стопански производители. 

Со разликата што земјоделските задруги 
ќе ја остварат на тој начин ќе ги покриват 
своите разноски во врска со земањата, дава-
њата и отплатувањето на добиените заеми. 

— отплатата на заемот се врши во полу-
годишни ануитети. 

Член 11 
Заемобарателите — индивидуалните сел-

ско-стопански производители, при барањето 
на заемот непосредно од банката или преку 
земјоделската задруга, поднесуваат молба за 
висината и намената на заемот и рокот на 
отплатата. 

! Член 12 
За мелиорациони објекти што опстанува-

ат територија на два или повеќе народни 
одбори барањето на заем, за довршување и 
изградба на вакви објекти, ќе се постави за-
едно од заемобарателите (водните заедници), 
а меѓусебниот однос помеѓу нив ќе се регу-
лира по пат на писмен договор. 

Член 13 
Максимални срокови за отплата се: 
А. За индустрија и рударство: 
1) за електростопанство 20 година 
2) за останатите гранки 15 „ 
Б. За земјоделието: 
1) за мелиоративните објекти 50 „ 
Извесни мелиоративни објекти со посеб-

на одлука на Извршниот совет може да се 
ослободат во целиот износ или делимично 
од враќањето на заемот. 

2) За земјоделските стопански организа-
ции: I ; 

— за трактори и средни 
земјоделски машини 10 години 

— за крупни земјоделски 
машини 20 „ 

— за стопански згради од тврд 
материјал 40 „ 

— за стопански 31ради од мешовит 
и слаб материјал 15 „ 

— за овошни градини и лозја 20 „ 
— за набавка на добиток 8 „ 
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Отплатата на заемите за земјоделско сто-
панските организации ќе отпочне: 

— за добиток и машини 1 година од по-
дигнувањето на заемот; 

— за лозја после 4 години од подигнува-
њето на за,емот; 

— за овошни градини после 6 години е-д 
подигнувањето на заемот; 

— за земјоделските згради после 1 годи-
на од полното искористување на заемот; 

— за мелиоративни ра,боти после 3 годи-
ни, после полното искористување на заемот 

В. За останатите стопански организации: 
— за градежништвото 10 години 
— за авиосообраќајот 10 „ 
— за занаетчиството 15 „ 
Г. За индивидуалните земјоделски про-

изводители: 
— за насади (овошни и лозови) до 10 години 
— за останато до 5 

Член 14 
За добивање заем за инвестиции доваѓаат 

во предвид оние заемо-баратели што пону-
диле гранична или повисока каматна стопа 

Како гранична каматна стопа на еден 
конкурс се смета она каматна стопа што е 
најниско понудена во рамките на располо-
живите средства. 

Граничната каматна стопа се утвр,дува, 
на начинот предвиден во претходниот став, 
врз основа на сите евидентирани барања за 
заем поднесени до банката од оние заемоба-
ратели што ги исполнуваат условите од чл. 
4 на оваа уредба. 

На сите заемобаратели што на истиот 
конкурс се здобиле со право на заем им се 
даваат заеми по граничната каматна стопа. 

Член 15 
Барањата на заемот за изградба на нови 

објекти, основна реконструкција на старите 
објекти и објекти чие финансирање ќе трае 
повеќе години, банката ќе ги одобрува по 
претходна согласност на Извршниот совет. 

III. КАЗНЕНИ МЕРКИ ПОРАДИ ПОВРЕДИ 
НА ОБВРСКИТЕ НА ОВАА УРЕДБА 

Член 16 
За повреди на одредбите од оваа уред-

ба ќе се применуваат казнените мерки од 
членовите 32—34 на Уредбата за заемите за 
инвестициите во стопанството. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 17 

Упатства за извршување на оваа уредба 
издава Народната банка на Федеративна На-
родна Република Југославија — Централа за 
Народна Република Македонија — Скопје. 

Член 18 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

нејзиното објавување во „Службен весник 
на Народна Република Македонија", 

ИС бр. 18 
18 февруари 1955 год. 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет 
Љупчо Арсов, с, р. 

39. 

На основа член 36 од Сојузниот закон за 
аграрната реформа и колонизација во врска 
со член 71 точка 1 од Уставниот закон за ос-
новите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на, Народна Ре-
публика Македонија и член 11 од Законот 
за спроведување Уставниот закон, Извршни-
от совет донесува 

В! У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА 

РАСПРАВУВАЊЕ НА САМОВЛАСНИТЕ 
ЗАВЗИМАЊА НА ЗЕМЈИШТАТА ОД 

ОПШТОНАРОДНИОТ ИМОТ 

Член 1 
Најдоцна за 2 години од влегувањето во 

сила на ова уредба ќе се расправат пред ор-
ганите и по постапката предвидена со оваа 
уредба сите самовласни завземања (узурпа-
ции) на земјишта предвидени во член 1 од 
Законот за изменување и дополнување на 
член 36 од Законот за аграрна реформа и ко-
лонизација („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
101/47). 

Член 2 
Постапката за расправување на самовлас-

но завземените земјишта од општонароден 
имот се покренува и тече по службена дол-
жност. 

Државните органи, стопанските и опште-
ствените организации што имаат право на 
управување на самовласно завземеното зем-
јиште должни се, да бараат да се покрене по-
стапка за расправување на завземање^. 

Приватни — правни и физички — лица 
кои држат завземено земјиште, како и тре-
ти лица, можат да бараат да се покрене пос-
тапка за расправување на завзимањето во 
однос на определено земјиште. 

Државните органи, стопанските и опште-
ствените организации што имаат право на 
управување на самовласно за,вземеното зем-
јиште можат, во срок од 2 години од вле-
гувањето во сила на оваа уредба, да пред-
ложат на органот од член 3 на оваа уредба 
да донесе решение со кое ќе се одбие при-
знавањето на згвзимањето. 
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Член 3 
За признавање односно непризнавање 

правото на сопственост н,а, самовласно зав-
земеното земјиште од општонародниот имот 
решава советот за стопанство на народниот 
одбор на околијата, градот односно град-
ската општина со одделни права. 

Член 4 
Советот за стопанство на народниот од-

бор на околијата, градот односно градската 
општина со одделни права во срок од 1 ме-
сец од денот на влегувањето во сила на ова 
уредба ќе формира потребен број пооддел-
ни комисии. Овие комисии: ќе имаат за за-
даток да ги присоберат сите потребни пода-
тоци за сите самовласни завзимања на зем-
јишта од општонароден имот на подрачјето 
на своето работење и да во определениот 
срок поднесат на советот за секое самовлас-
но завзето земјиште образложен предлог за 
донесување на решение по член 3 од оваа 
уредба. 

Комисијата од предниот став има 3 чле-
на од кои едниот е одборник на народниот 
одбор на општината, градот, односно град-
ската општина со одделни права на чие под-
рачје комисијата, работи. Овој одборник е 
претседател на комисијата. Советот за сто-
панство исто 'гака именува и заменици на 
членовите на комисијата. 

Советот за стопанство на народниот од-
бор на околијата ќе формира за подрачјето 
на секоја општина 'најмалку една комисија. 

Со решението за формирање на коми-
сијата се определува и подрачјето на кое 
комисијата ќе работи. 

Член 5 
Комисиите споменати во претходниот 

член ќе состават преглед на сите завземени 
земјишта од општонародниот имот изврше-
ни на нивното подрачје, на кои се однесува 
оваа уредба, и ќе ги присоберат сите пода-
тоци потребни за расправување на само-
власното завзимање. Комисијата нарочно 
точно ќе ја одреди секоја завземена парцела 
со помош на податоците од таписките кни-
ги, катастарските операти, тапиите, елабо-
ратите за разграничување на државните 
шуми и сл., а во случај да такви податоци 
нема, со премер на лице место по пропи-
сите за катастарското премерување ќе при-
собере податоци за тоа, на кого земјиштето 
му припаѓало пред завзимањето, како и кој 
и кога земјиштето го завзел, ќе го утврди 
името, занимањето и боравиштето на се-
гашниот држател, бројот Јна членовите на 
неговото домаќинство и површината на не-
говото сопствено селско-стопанско земји-
ште. 

Комисијата по правило со излегување 
'на лице место ќе испита, дали завземеното 
земјиште се наоѓа во средина на земјишта 

во општествена сопственост (енклави и по-
луенклави), дали пречи на комуникациите, 
дали е завзимањето преголемо или изврше-
но на начин невообичаен во тој крај. 

Член 6 
На основа прибраните податоци, комиси-

јата ќе установи дали е во прашање: 
1) земјиште кое пречи на комуникаци-

ите; 
2) земјиште кое се наоѓа во средина на 

општонародниот имот; 
3) земјиште од поголем обем; или 
4) земјиште завземено на начин нево-

обичаен во крајот каде се наоѓа земјиштето. 
До колку комисијата установи дека е во 

прашање еден од предните случаеви, ќе 
поднесе предлог за целосно или деломично 
одзимање на узурпираното земјиште. 

До колку комисијата не установи посто-
ење на еден од напред наведените случа-
еви, ќе поднесе предлог за признавање соп-
ственоста на узурпираното земјиште на не-
говиот држател. 

Комисијата за својот предлог ќе го из-
вести држателот и ортакот на управува-
њето. 

До колку комисијата поднесе предлог за 
одзимање на земјиштето, ќе му соопшти на 
држателот, да до конечното решение по 
предлогот не смее да ги расипува или одне-
сува уредите или направите од завземеното 
земјиште или да ги уништува трајните за-
сади што на тоа земјиште постојат (шуми, 
овоштарници, лозја и сл.). До колку држа-
телот постапи во спротивност на оваа забра-
на, ќе одговара за причинетата штета, а на-
родниот одбор на чие подрачје се наоѓа зем-
јиштето веднаш ќе го одземе земјиштето 
од држателот и ќе одреди, кој времено ќе 
управува со земјиштето. 

Држателот на земјиштето и органот на 
управувањето можат во срок од 15 дена од 
соопштението на, предлогот на комисијата 
да изнесат свои примедби писмено или ус-
мено во записник кај народниот одбор на 
општината. 

Предлогот на комисијата за признава,ње 
завземеното земјиште во сопственост на др-
жателот и предлозите за одземање на зав-
земеното земјиште ќе се објават на начин 
вообичаен на подрачјето на општината,.град 
ската општина со одделни права односно 
градот. 

Член 7 
На основа м,атеријалот со кој располага 

комисијата ќе состави списоци за завземе-
ното земјиште и заедно со присобраните по-
датоци, своите предлози и примедбите од 
држателите на земјиштата и органите на 
управување ќе ги достави на решавање на 
надлежниот совет за стопанство на народ-
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имот одбс'7 на околијата, град,от односно 
градската општина со одделни права. 

Член 8 
По предлогот на комисијата да се при-

знае односно да не се признае еамовласно 
завземеното земјиште во сопственост на др-
жателот, советот за стопанство на народни-
от одбор на околијата, градот, односно град-
ската општина со одделни права решава со-
гласно одредбите на член 1 од Законот за 
изменување и дополнување на член 36 од 
Сојузниот Закон за а,грарна реформа и ко-
лонизација, а по правило на основа чиње-
ничкото стање утврдено од комисијата. Со-
ветот може да спроведе дополнителни из-
види или да ги повтори доказите што ги из-
вела комисијата, до колку тоа се покаже 
како потребно. 

Член 9 
Решението на Советот мора да содржи: 
1. име на органот што го донесува ре-

шението; 
. 2. име, презиме, занимање и боравиште 

на држателот на завземеното земјиште; 
3. поблизок опис на завземеното земји-

ште спрема таписките книги, тапијата, ка-
тастарот, планот или мерите и границите; 

4. одлука за тоа, дали земјиштето се 
признава во сопственост на држателот или 
се одзима, дали се одзима целосно или де-
ломично и во кој дел; 

5. одлука за, постапката со зградите што 
се изградени на земјиштето, за засејаните 
посеви2 за трајните култури подигнати на 
земјиштето и за несобраните плодови, до 
колку земјиштето се одзима; 

6. одлука за трошковите на постапката; 
7. образложение, во кое мора Да се на-

веде, кои одлучни чињеници советот ги сме-
та за докажани и доказите на основа кои 
советот го засновал своето уверение; и 

8. поука за жалба. 

Член 10 
На држателот на самовласно завземеното 

земјиште може да му се признае правото на 
сопственост на самовласно завземеното зем-
јиште само во рамките на максимумот од-
реден со постоеќите прописи, зимајќи го во 
предвид и сопственото земјиште на држа-
телот. 

Зградите, како и трајните засади подиг-
нати на завземеното земјиште што се одзи-
ма од држателот, ќе се исплатат по про-
ценка сходно со општите принципи на имот-
ното право или на држателот ќе му се даде 
налог истите во одреден срок да ги уклони, 
до колку со уценувањето не би настанала 
штета по стопанството. 

До колку држателот го обработил сел-
ско-стопанското земјиште, што спрема ре-
шението на советот му се одзима, тоа зем-

јиште ќе му се остави во државина до дека 
I и прибере посевите односно плодовите. 

Член 11 
Трошковите на управната постапка око-

лу расправувањето на самовласно завзима-
ње по оваа уредба ги сноси држателот на 
самовласно завземеното земјиште доколку 
самовласното завземање не му се признае, а 
во противно трошковите на постапката ќе 
ги сноси народниот одбор кој ја формирал 
комисијата. 

Член 12 
Решението со кое завземеното земјиште 

се признава во сопственост на држателот, 
се доставува на истиот, на органот на упра-
вувањето и на јавниот правобранител на 
околијата или гардот, а до колку таков нема 
на Јавниот правобранител на Народна Ре-
публика Македониј а. 

Решението со кое завземеното земјиште 
се одзима се доста,вува на досегашниот др-
жател и на органот на управувањето. 

Органите односно лицата на кои реше-
нието им е доставено имаат пра,во на жалба 
во срок од 15 дена од денот на приемот на 
решението до Државниот секретаријат за 
работи на стопанството. Жалбата се подне-
сува преку народниот одбор на околијата, 
градот односно градската општина со оддел-
ни права, што го донел првостепеното реше-
ние. 

Член 13 
Правосилното решение со кое, по пропи-

сите од оваа уредба, се признава правото на 
сопственост на завземеното земјиште е пра-
вен наслов за пренос на правото на сопстве-
ност и за други уписи во таписките или ин-
табулационите книга, односно правен нас-
лов за издавање на тапија. 

- Член 14 
Народниот одбор е должен, секое реше-

ние со кое од досегашниот држател се од-
зима узурпираното земјиште, веднаш по не-
говата правосилност да го достави на над-
лежниот суд заради спроведување на соот-
ветни уписи во таписките книги односно за 
издавање на та,пија и ќе се грижи соответ-
ните промени да бидат спроведени во ката-
старот односно да бидат воведени во про-
пишаните евиденции. 

Судот ќе постапи по одредбите од Уред-
бата за укинување правото на сопственост 
на државниот недвижен имот („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 58/47). 

Член 15 
Во однос на, завземеното земјишта на кое 

сегашните држатели го докажуваат пра-
вото на сопственост со пра,восилна судска 
пресуда, та,пија или упис во таписките кни-
ги, не ќе се спроведува постапката по оваа 
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уредба. Народниот одбор може да го извести 
надлежниот јавен правобранител за ваквите 
случаеви заради оценување, дали има место 
за покренување редовна судска постапка со 
цел да се измени постоеќата правна полож-
ба. 

Член 16 
Споровите за завзимањата на земјишта 

од општонародниот имот кои се наоѓаат на 
решавање пред судовите или другите др-
жавни органи, ќе се достават на надлеж-
ниот народен одбор на општината, градска-
та општина со одделни права односно гра-
дот за понатамошна постапка по оваа уред-
ба. 

Член 17 
Сите поднесоци, молби, жалби, предло-

зи и решенија во управна,та постапка по 
оваа уредба се ослободени од такса по член 
32 од Сојузниот Закон за аграрна реформа 
и колонизација,. 

Член 18 
Поблиски прописи за спроведување на 

оваа уредба ќе донесе Државниот секретар 
за работи на стопанството. 

Член 19 
Ова уредба влегува во сила со денот на 

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

ИС број 21 
18. февруари 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
ЈБ. Арсов, с. р. 

40. 
На основа член 110 и 111 од Уредбата за 

данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ4 ' 
бр. 56/53) и член 71 точка 1 од Уставниот 
закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, Извршни-
от совет, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ОД 
ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА ДАНОКОТ НА 

ДОХОД КОЈ ЌЕ СЕ НАПЛАТУВА ВО 
ПРВО, ВТОРО, ТРЕТО И ЧЕТВРТО 

ТРОМЕСЕЧЈЕ НА 1955 ГОДИНА 
I. 

Даночните обврзници на, данок на доход 
од земјоделие, на данок на доход од само-
стојни занимања и имоти и на данок за упо-
треба на туѓа ра,ботна сила за I, II, III и IV 
тромесечје на 1955 година, данокот го пла-
ќаат во проценти определени со оваа од-
лука. 

II. 
Даночните обврзници на данокот на до-

ход од земјоделие за I, П, III и IV тромесечје 
на 1955 година данокот го плаќаат во след-
ните проценти од извршениот разрез на да-
нокот на доход од земјоделие за 1955 го-
дина,, односно од извршениот разрез на да-
нокот на доход на земјоделските домаќин-
ства за 1954 и 1953 година и тоа на подрач-
јето: 

I П Ш IV 
тромес. тромес. тромес. тромес 

1. на град Скопје 25 25 25 25 
2. на Битолска око-

лија и Градската 
л општина—Битола 25 20 25 30 

3. на Кумановска о-
колија и Градска-
та општина — Ку-
маново 25 20 25 30 

4. на Охридска око- 4 

лија и Градската 
општина — Охрид 15 20 30 35 

5. на Прилепска око-
лија и Градската 

општина—Прилеп 35 15 25 25 
6. на Струмичка о-

колија и Градска-
та општина—Стру-
мица 25 25 25 25 

7. на Титоввелешжа 
околија и Градска-
та општина — Т. 
Велес 15 30 25 30 

8ј. на Тетовска око-
лија и Градската 
општина — Тетово 15 25 30 30 

9. на Овчеполска о-
колија и Градска-
та општина -
Штип 20 20 30 30 

10. на Гевгелиска о-
колија 15 25 25 35 

11. на Гостиварска о-
колија - 20 20 30 30 

12. на Дебарска око-
лија 15 20 40 25 

13. на Кичевска око-
лија 20 25 25 30 

14. на Кочанска око-
лија 30 20 25 25 

15. на Кривопаланеч-
ка околија 20 20 30 30 

16. на Малешевска о-
колија 15 30 30 25 

17. на Преспанска о-
колија 18 12 20 50 

18. на Скопска око-
лија 25 25 25 25 

19. на Тиквешка око-
лија 25 15 30 30 
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III. 
Даночните обврзници На данокот на до-

ход од самостојни занимања и имоти за 
I, И, III и IV тромесечје на 1955 година на 
име данок плаќаат 25% од годишниот пау-
шално разрезан данок за 1955 година, од-
носно од разрезаниот данок за 1953 и 1954 
година и тоа на подрачјето на сите околии, 
град односно градската општина со посебни 
права. 

IV. 
Даночните обврзници на данок за упо-

треба на туѓа работна сила за I, II, III и IV 
тромесечје за 1955 година плаќаат данок во 
процентите определени во точка И односно 
точка III од оваа одлука. 

V. 
Финансиските органи на народните од-

бори на околиите, градот односно градските 
општини со посебни права се должни из-
носите на данокот на доход од земјоделие, 
на данокот на, доход од самостојни занима-
ња и имоти и данокот за употреба на туѓа 
работна сила за I, II, III и IV тромесечје 
1955 година да ги определат на поодделните 
даночни обврзници во срок од 15 дена од 
изготвувањето на разрезот за 1955 година, 
односно до изготвувањето на разрезот за 
1955 година, износите на аконтацијата ќе се 
определат и тоа: 

За 1-то тромесечје во срок од 15 де-на од 
влегувањето во сила на оваа одлука, а за И, 
III и IV тромесечје во првите 15 дена од тро-
месечјето. 

VI. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

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

ИС број 23 
18 февруари 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љ. Арсов, с. р. 

41. 

На основа забелешката 3 кон Тарифниот 
бр. 100 од Тарифата за данокот на промет 
(„Службен лист на ФНРЈ") бр. 55/54 година). 
Извршниот совет на Народното собрание на 
Народна Република Македонија, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ДРВА 

I. 
Данок на промет на поедини видови и 

квалитети дрва на територијата на Народна 
Република ,Македонија се пресметува и пла 
ќа по следните стопи: 

1. На огревно дрво 
сите видови Дин. 500 по 1 пр. м. 

2. Т. Т. столбови и пи-
лоти сите видови Дин. 1.000 по 1 км8 

3. Прагови дабови те-
сани Дин. 1.500 по 1 км5 

4. Прагови букови 
тесани Дин. 1.000 по 1 км8 

5. Тесана граѓа 
— четинара Дин. 4.000 по 1 км3 

6. Ореови фурнирски 
трупци Дин. 4.000 по 1 км8 

7. Дрвен ќумур Дин. 10% 
8. Останати шумски 

сортименти Дин. 2.000 по 1 км8 

II. 
Во се друго ќе се применуваат забелеш-

ките кон Тарифниот бр. 100 од Тарифата за 
данокот на промет. 

III. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1955 година, кога пре-
станува да важи Одлуката за определување 
стопи за наплатување данок на промет на 
поедини врсти и квалитети дрва, бр. 18 од 
9 февруари 1954 година на Извршниот со-
вет на НРМ („Службен весник на, НРМ" бр. 
6/54 година). 

ИС бр. 22 
18 февруари 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љ. Арсов, с. р. 

42. 

На основа член 71 точка 4 од Уставниот 
закон за основите на општественото и по-
литичкото устројство и органите на власта 
на Народна Република Македонија, Извр-
шниот совет на Народното собрание на На-
родна Република Македонија, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНИВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА СПЕ-
ЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНА 

ТУБЕРКУЛОЗА - С. ЈАСЕНОВО -
ТИТОВВЕЛЕШКА ОКОЛИЈА 

1. Се оснива Специјална болница' за бе-
лодробна туберкулоза во с. Јасеново — Ти-
товвелешка околија. 

2. Називот на Болницата е: Специјална 
болница за бело дробна туберкулоза — с. Ја-
сеново. 

3. Специјалната болница за бело дробна 
туберкулоза — Јасеново има за цел сместу' 
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"вање и лекување болните лица од бело-
дробна туберкулоза од Народна Република 
Македонија. 

4. Правилник за работата на Специјал-
ната болница за белодробна, туберкулоза, ќе 
донесе Советот за народно здравје и соци-
јална заштита на НРМ. 

5. Оваа одлука, стапува во сила од денот 
на нејзиното објавување во „Службен вес-
ник на Народна Република Македонија". 

ИС број 25а 
18 февруари 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љ,. Арсов, с. р. 

43. 

На основа член 71 точка 4 и член 75 став 
1 од Уставниот закон за основите на опште-
ственото и политичкото устројство и органите 
на власта на Народна Република Македони-
ја, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СТАНУВАЊЕ ВОН СИЛА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОСНИВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА-

ТА БОЛНИЦА ЗА ДУШЕВНО БОЛНИ 
ЈАСЕНОВО 

1) Се ставува вон сила Одлуката за осни-
вање на републичката Болница за душевно 
болни Јасеново, Титоввелешка околија, број 
284 од 1 октомври 1954 година („Службен ве-
сник на НРМ" бр. 33/54). 

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

ИС број 25 
18 февруари 1955 година 

С к о п ј е 

Претседател, 
на Извршниот совет, 

Љ. Арсов, с. р. 

У 44. 
На основа чл. 33 од Уредбата за звањата 

и платите на службениците од просветно-
научната служба („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 14/52) и точка 1 од Одлуката за прене-
сување надлежноста за донесување пропи-
си за плаќање хонорарната настава во учи-
лиштата на републичките совети („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 51/53 година), Извр-
шниот совет на Народното собрание на На-
родна Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ ОДЛУКАТА 

ЗА ПЛАЌАЊЕ ХОНОРАРНАТА НАСТАВА 
ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА, ВО ВИШИ-
ТЕ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА И ВО ОСУМ-

ГОДИШНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 

I. Во точка VII од Одлуката за плаќање 
хонорарната настава во средните училишта, 
во нижите стручни училишта и во осумго-
дишните основни училишта („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 27/54 година), по сегаш-
ниот став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 

„По исклучок од -предниот став во учи-
лиштата во кои нема доволен број стручни 
наставници за поедини предмети наставни-
ците и приправниците можат да држат и. 
повеќе од 10 но не повеќе од 15 хонорарите 
часа, а. директорите не повеќе од 10 часа". 

Сегашниот ста,в 2 од точка VII станува 
став 3. 

II. Оваа одлука влегува во сила од денот 
на нејзиното објавување во „Службен вес-
ник на Народна Република Македонија". 

ИС бр. 26 
18 февруари 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љ. Арсов, с. р. 

45. 

На основа оддел 3 од глава XVI на Оп-
штествениот план на Народна Република 
Македонија за 1955 година, Извршниот совет 
на Народното собрание на Народна Репуб-
лика Македонија донесува 

УПАТСТВО, 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО 
И НАПЛАТАТА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

НА ТУТУНОТ ВО 1955 ГОДИНА 

1. Данок на промет на тутун плаќаат ин-
дивидуалните производители на тутун. 

Данок на промет на тутун се плаќа, за 
тутунот произведен во 1955 година. 

2. Данок на промет на тутун се пресме-
тува и наплатува од претпријатијата овласте-
ни за откуп на тутун и тоа при самиот откуп 
на тутунот. 

3. За пресметување даночната основица 
на данокот на промет на тутун се зема ку-
попродажната цена што овластеното откуп-
но претпријатие и производителот ќе ја ут-
врдат при купопродажбата на тутунот. 

4. Претпријатието за откуп на тутун е 
должно наплатениот данок во рок од 5 дена 
да го внесе во Народната банка на ФНРЈ и 
тоа 50% во полза на Републичкиот инвести-
ционен фонд, а 50% во полза на НО на око-
лијата, градот односно градската општина со 
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одделни права, на чие подрачје е произведен 
тутунот. 

Државниот секретар за работи на сто-
панството ќе се грижи за примена на ова 
упатство. 

ИС бр. 27 4 

18 февруари 1955 год. 
Скопје 

Претседател, 
на Извршниот совет 
Љупчо Арсов, с. р. 

I 46. 
На основа чл. 4 од Законот за заштита на 

стрмните земјишта од сливање и одрону-
вање и член 11 од Законот за спроведување 
на Уставниот закон, а по предлог на Репу-
бличката управа за буици, Извршниот со-
вет, донесува 

Р Е ПГјЕ Н И:Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТРМНИ ПОДРАЧЈА 
ЗА ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И ОД-

РОНУВАЊЕ 

I. 
Подрачја во кои стрмните земјишта се 

подложни на смивање и одронување се след 
ните: 

1. — Реонот „Крупитко — Тролски" и 
„Лезевско — Бучишки" околија Овчедол-
ска во атарот на селата Крупиште, Горни 
Балван, Долно Трогерци, Пишица, Трооло, 
Лезово, Бучиште и Чашица, месностите: 
„Петрина Чука", „Шаренковац", „Кали-
ште", „Грнчарица", „Пишочко коло", „Дол-
ги Рид", „Руљак", „Дриновик", „Учешма", 
„Лезовски Рид" и „Ерваник", во следните 
граници: 

а) од исток: почнува од село Пишица, оди 
по патот во правец Злетово — Крупиште во 
должина од 2 км., после скренува кон југ 
и по изохипсата 500 стигнува до црквата кај 
селото Горни Балван; 

б) од југ: од црквата кај село' Горни Бал-
ван по изохипсата 420 продолжува кон за-
пад, минува десно од село Долно Трогерци 
до кота 346; 

в) од запад: почнува од кота 346, оди по 
самиот селски^ пат кој водд од село Горно 
Трогерци према Солунски Рид, минува пре-
ку кота 701 кај м. зв. „Руљан" и завршува 
кај село Петришино; 

г) од север: почнува од с. Петришино, 
минува преку црквата, на селото Трооло па 
потоа преку селото Гајранци оди по изохип-
сата 400 и покрај самата Питичка река за-
вршува до село Пишица. 

2. — Реонот ,,Лезово'—Бучички" со гра-
ници: 

а) од исток: почнува од село Бучиште 
оди по самиот пат во правец Злетово—Кру-

пиште во должина од 3 км. и завршува на 
кота 332; 

б) од југ: почнува од кота 332 и од I уз-
водно од левата страна на реката Вражји 
Вир се до уливот на Белошица во Вражји 
Вир; 

в) од запад: од уливот на река Белошица 
во Вражји Вир, оди по самата река Бело-
т и н о до кота 546; и 

г) од север: од кота 546 минува над мес-
носта Ерваник и се спушта кон село Бучи-
ште каде завршува на кота 379. 

И. 
Согласно член 5 од Законот за заштита 

на стрмните земјишта од измивање и одро-
нување, Народниот одбор на Овчеполска 
околија ќе направи план за посебни заштит-
ни мерки и план за преориентација во мно-
гу годишни земјоделски култури на оние 
земјоделски површини кои се разорани и 
одгледуваат едногодишни култури, а се под-
ложни на смивање и одронување. 

III. 
Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на НРМ". 

ИС бр. 29 
18 февруари 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љ. Арсов, с. р. 

47. 

На основа член 4 од Законот за заштита 
на стрмните земјишта од смивање и одро-
нување и член И од Законот за спроведу-
вање на Уставниот закон, а по предлог на Ре-
публичката управа за буици, Извршниот со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТРМНИ ПОДРАЧЈА 

ЗА ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И 
ОДРОНУВАЊЕ 

I. 
Подрачја во кои стрмните земјишта се? 

подложни на смивање и одронување се след-
ните' 

1. Реонот „Радањски", околија Овчепол-
ска, во атарот на селата Радање, Кучилак, 
Калаузија, Кепекчелија, Ебенеплија, Јонуз-
лија, Мичак, Мират лија, Грна лија, Вртешка, 
Почивало, Кучица, Шашаварлија, Курфали-
ја, Оџалија, Голем Габер, Мал Габер, Коше-
во и Никомен, месностите- „Џирин Дири", 
„Каджа таш", „Кузбаир", „Кјучук-дузла" , 
„Кури-дере" , ,,Караи баир", „Орта бурум", 
„Машатлак", „Дузла баир", „Пирли баши", 
„Чешме баши", „Камирин", „Кумурјакти", 
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„Мамут кран", „Долук баир", „Јазла—орти". 
„Асарлак", „Кантал", „Мерие ваши14, „Тошли 
баир", „Арманда", „Попилар", „Баалар 
Раир"2 „Алажак", ,,Тузла ваир", „Ибишим 
трло", „Јумурлук таш", „Ак-гјозли", „Бунар-
ја", „Сајтан - Али", „Маале — гузукли", 
„Бајрам—таш", „Еленес", „Јурту", „Габер 
шума", „Дренок", „Мезарлик", „Карталија", 
„Мандра — трло" и „Базарлак" во следните 
граници: 

а) од исток: почнува од кота 1360 каде м. 
зв. „Чука" од каде скренува кон југ и по па-
тот оди кон с. Вртешка, од каде пак скренува 
на исток на кота 1142, па потоа се спушта до 
село Мичак, минувајќи покрај самиот пат 
преку котите 800, 905 и 950 те завршува кај 
с. Почивало; 

б) од југ: почнува од село Почивало, оди 
по самиот пат за Штип минувајќи; покрај се-
лата Кошево и Шашаварлија и завршува на 
кота 396 кај м. зв. „Каракуш"; 

в) од запад почнува од кота 396, оди по 
самиот па,т до с. Радање и завршува кај се-
лото Горни Козјак; и 

г) од север: почнува од село Горни Козјак 
оди по самиот пат кој ги врзува селата Џу-
мајлија, Калаузлија, Јонуз лија потоа котите 
1058, 1049, 1271 и завршува на кота 1360. 

II. 
Согласно член 5 од Законот за заштита на 

стрмните земјишта од смивање и одронување 
Народниот одбор на Овчеполска околија ќе 
направи план за посебни заштитни мерки и 
план за преориентација во многу годишни 
земјоделски култури на оние земјоделски 
површини кои се разорани и одгледуваат 
едногодишни култури, а се подложни на сми-
вање и одронување. 

III. 
Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

ИС број 33 
18 февруари 1955 година 

С к о п ј е 
Претседател 

на Извршниот совет 
Љупчо Арсов, с. р. 

48. 
На основа член 4 од Законот за заштита 

на стрмните земјишта од смивање и одро-
нување и член 11 од Законот за спроведу-
вање на Уставниот закон, а по предлог на Ре-
публичката управа за, буици, Извршниот со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТРМНИ ПОДРАЧЈА 
ЗА ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И ОДРО-

НУВАЊЕ 

I. 
Подрачја во кои стрмните земјишта се 

подложни на смивање и одронување се след 
ните: 

1. Реонот „Огражден I", околија Стру-
мичка во атарот на селата Барбарево, Сти-
ник, Бадехен, Бајково, Ново Коњарево, Но-
во Село и Сушица, месностите: „Марков 
Рид", „Китка", „Црквиште", „Орловец", 
„Пастрово", „Ројново", „Којанчанца", „Ста-
ра нива", ,,Просија", „Стојаков чукар", „Гра 
дингге", „Дебели! Рид", „Хаџица", „Стари 
Рид", „Црвено поле", „Солиште", „Чардак", 
„Балабаница", „Говедарник", „Врхо", „Стру 
шки Рид". „Киризаница", „Бреста", „Вра-
тичка", „Градиште 2", „Зоја", „Батков ка-
мен", „Рамниште", Жујовица", „Шарен ка-
мен", „Плете", „Крсто", „Жеравичка по-
лана" и „Оброк" во следните граници: 

а) од исток: државната граница помеѓу 
ФНРЈ и Бугарија, почнувајќи од хоризон-
талата 200 се по граница,та до хоризонта-
лата 1 471 до местото звано „Хаџица"; 

б) од запад: почнува од котата 1.436, оди 
по вододелницата, избива на кота 1.332 и 
преку местото звано „Чардак" на кота 850 
по вододелницата избива на кота 823, да на 
кота 391 к потоа оди по патот преку село 
Штука избива на патот Штука—Сушица до 
кота 229; 

в) од север: почнува од хоризонталата 
1.471, оди се западно по вододелницата на 
м. зв. „Хаџица", продолжува по вододелни-
цата „Дебели рид"и по пешачката стаза из-
бива јужно од кота 1.471 од каде по пешач-
ката стаза продолжува до местото каде се 
состанува со коњскиот пат Барбарево—Цр-
вено поле, оттаму оди северно по коњскиот 
пат и се одвојува на раскрсницата која се 
составува со пешачката стаза јужно од ре-
ката Бела Газа, оттаму оди западно па по-
тоа скренува северно по пешачката 1стаза 
се до раскрсницата на истата која оди до 
местото звано „Чемлија", од каде западно 
по коњскиот пат избива на кота 1.436; 

г) од југ: почнува од кота 229 оди по пат 
за Сушица, минува преку селото Сушица, 
го сече Сушичкиот пат и минува преку м. 
зв. „Оброк" и по горниот пат што оди за 
Ново Село стигнува до кота 236 и преку ме-
стото Смрдешник продолжува до Ново Се-
ло, минува по горниот пат за село Бајково 
северно од месноста „Баба могила", ја пре-
сечува буица,та Василица и избива на џа-
дето Ново Село — Петрич, потоа преку кота 
200 избива на границата на хоризонтала-
та 200. 
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II. 
Согласно член 5 од Законот за заштита 

"на етрмните земјишта од смивање и одро-
нување Народниот одбор на Струмичка око-
лија ќе направи план за посебни заштитни 
мерки и план за преориентација во многу-
годишни земјоделски култури на оние зем-
јоделски површини кои се разорани и од-
гледуваат едногодишни култури, а се под-
ложни на смивање и одронување. 

III. 
Ова решение влегува во сила со денот 

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

ИС број 30 
18 февруари 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љ. Арсов, с. р. 

^ 49. 

На основа член 4 од Законот за заштита 
на стрмните земјишта од смивање и одро-
нување и член 11 од Законот за спроведу-
вање на Уставниот закон, а по предлог на Ре-
публичката управа за бунди, Извршниот со-
вет донесува 

' Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТРМНИ ПОДРАЧЈА 
ЗА ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И ОДРО-

НУВАЊЕ 

I. 
Подрачја во кои стрмните земјишта се 

подложни на смивање и одронување се след 
ните: 

1. Реонот „Водоча — Тркајна", околија 
Струмичка во атарот на селата Куклиш, 
Триводи, Костурино, Орманли, Злешево, Че 
пели, Раборци, Попчево, Белотино, Рич, 
Варварица, Вељуса, Трибичино, Едренико-
во, Седларци и Владевци месностите: „Ли-
па", „Лазарот", „Петрова чешма", ,,Летен 
врв", „Дуњица", „Сркуш чешма", „Срката", 
„Триката", „Ролат", „ Карат ак", „Будук-
лук", „Сулиманов рид", „Омерова чешма", 
„Маркова река"2 „Коџалар'', „Арсли теле", 
„Кавлак теле", „Кирова чука", „Ак бу-
нар", „Божји дол", „Трампова чука", „Све-
та радика", „Варди", „Среден рид", „Катун-
ски рид", „Биљарица", „Кадилица'\ „Сире-
ните", „Зајков рид", „Старите лозја", „Џам 
чивлик", „Св. Илија", „Чамлк", „Чифлиски 
баир", „Рашчеш", „Бањска курија", „Сули-" 
меница", „Радовишки рид", „Клеонов рид", 
„Лазово", „Чукаро", „Мечарски рид", „Го-
лема страна", 2,Пириица", „Еленица", „Кур-
баница", „Волчја лољана", „Буковик", „Чу-
тура", „Краста", „Исказник", „Тилпци", 

„Пишмано", „Градиште", „Припеко", „Лезо-
во", „Барата", „Голем пат", „Цуцуло", „Го-
лите гробишта" и „Бугарската караула" во 
следните граници: 

а) од исток: почнува од тригонометар-
ската точка 624 кај м. зв. „Мемешлијски 
врв", оди по старата административна гра-
ница на Струмичка и Гевгелиска околија и 
од м. зв. „Бејарми теле" оди по патот до кота 
733, од тамо по во до делницата и избива на 
м. зв. „Ајдуташ" на кота 784 и од таму се по 
вододелницата до местото дека, го пресекува 
патот и сврзува село Орманли со село Ку-
клиш и по вододелната линија на м. зв. „Ви-
сокиот рид" избива западно од село Кук-
лиш, спуштајќи се во местото звано „Лила". 
Оттаму оди по КОЛСКИОТ пат ја сече реката 
Тркајна во долниот дел и избива на џадето 
Струмица — Валандово се до градот Стру-
мица. Оттаму минува над Струмица источ-
но од, м. зв. Аџиливер, Цареви кули го пре-
сечува поројот „Скала" во долниот дел на 
поројот до патот кој води Струмица — Ве-
љуса преку Баница и Водоча по патот што 
минува од с. Водоча се до Вељуса. Минува 
покрај самото село Вељуса западно преку 
м. зв. „Дрвеница", избива на патот за м. зв. 
„Пишмадо" оди се по патот до месноста зв. 
„Градиште" над селото Седларци. Оттаму 
по пешачката стаза избива над с. Едрени-
ково, го сече долниот ток на Варваришката 
река се сврзува со патот Владевци — Едре-
никово, минува низ Владевци и избива на 
кота 394 од каде по вододелницата се врзу-
ва со старата граница на бившата Радови-
шка околија; 

б) од запад: од м. зв. „Селанџакот" тро-
меѓата меѓу бивша Радовишка, Гевгелиска и 
Струмишка околија по границата преку м. 
зв. „Тарла Теле" избива на тригонометарска-
та точка 793 и преку м. зв. „Веселинов чу-
кар" на кота 768 оттаму избива во вододел-
ницата преку м. зв. „Ак Бунар" на кота 770, 
продолжува по вододелницата избива на кота 
975 од каде пак по во до делницата избива на 
кота 997 и преку м. зв. „Мухамед Теле" из-
бива на изворот на Злешевска река од каде 
по водо делницата оди до врвот „Исар"; 

в) од север: од старата граница оди запад-
но од кота 402 преку м. зв. „Цуцуло" по водо-
делницата на тригонометарската точка 617 и 
737 и преку котите 862 и 951 кај м. зв. „Кра-
ста" оттука по во до делницата минува преку 
котите 699 и 639 се до м. зв. „Скрт дол" и 
избива до старата граница на бивша Радо-
вишка околија со Гевгелиска и Струмичка на 
м. зв. „Саланџак"; и 

г) од југ: од билото на м. зв. „Изаро" ис-
точно по вододелницата избива на тригоно-
метарската точка 617 кај м. зв. „Голаш", от-
таму пак по вододелницата се до џадето 
Струмица — Валандово точно на мостот од 
каде избива на тригонометарската точка 624 
кај м. зв. „Мешељински: врв". 
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\ 
II. 

Согласно ч л е н 5 од Законот за заштита на 
стрмните зе ^ ? и ш т а ОД смивање и одронување 
Народниот одбор на Струмичка околија ќе 
направи план за посебни заштитни мерки и 
план за преориентација во многу годишни 
земјоделски култури на оние земјоделски по-
вршини кои се разорани и одгледуваат едно-
годишни култури, а се подложни на смивање 
и одронување. 

III. 
Ова решение влегува во сила од денот на 

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

ИС број 31 
18 февруари 1955 година 

С к о п ј е -
Претседател 

на Извршниот совет 
Љупчо Арсов, с. р. 

, 50. 

На основа член 4 од Законот за заштита 
на стрмните земјишта од смивање и одрону-
вање и член 11 од Законот за спроведување 
на Уставниот закон, а по предлог на Репуб-
личката управа за бунди, Извршниот совет 
донесува 

Р Е1Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТРМНИ ПОДРАЧЈА ЗА 

ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И 
ОДРОНУВАЊЕ 

I. 
Подрачја во кои стрмните земјишта се 

подложни на смивање и одронување се след-
ните: 

1. Реонот „Прилеп", околија Прилепска, 
во атарот на селата Селце, Лентите, Плет-
вар, Ореовец, Крстец, Присад, Дабница и град 
Прилеп, месностите: „Селечко", ,,Сарика", 
„Шаторов камен", „Заполшки рид", „Мана-
стириште", „Попова нива", „Голи Врв", „Ба-
димаш", „Долен мост", „Дервен", „Неврокоп", 
„Цуцул", „Козјак", „Чаве", „Градиште", „Бо-
рула", „Дрвеница", „Једињак", „Лива", „Па-
зовица", „Заградски камен" и "Маркова ку-
ла во следните граници: 

а) од исток: почнува од кота 1475 кај м. 
зв. „Белото", минува покрај селото Крстец и 
котите 1746 кај м. зв. „Козјак", 1334 кај м. 
зв. „Баба", кај кота 950 го сече патот Прилеп 
— Кавадарци, продолжува преку кота 1418 
и завршува на кота 1607 кај местото звано 
„Ливада"; 

Б) ОД југ: почнува од кота 1607, минува 
преку кота 1565 и 1273, потоа минува лево 
од кота 886 врви низ селото Селце, и по са-
мото подножје на месноста зв. „Сарика" оди 
по патот кој води од'Прилеп за соло Лениш-
та. По истиот пат продолжува до селото Ле-

нтите од каде скренува на запад до патот 
Прилеп — Плетвар, продолжува по самиот 
пат до селото Плетвар од каде скренува на 
север и минува над самото село Ореовец, по-
крај селото Крстец, испод кота 1100 и по са-
мото подножје на месноста звана „Чаве" го 
минува патот Прилеп — Велес, потоа минува 
во подножјето на местото звано „Дрвеница", 
минува преку кота 1037, ја заобиколува мес-
носта „Кукул", потоа преку кота 884 и стиг-
нува до селото Дабница од каде по самата 
река Капандрица, ја минува истата кај ус-
тието на друга,та притока, оди по самото под-
ножје до месноста звана „Кукул", минува 
под, Маркови кули и завршува кај селото 
Вареш (Манастир Св. Арангел); 

в) од запад: почнува од селото Варош, ми-
нува преку котите 990, 1135 и 1227 и завр-
шува кај котата 1422 над манастирот Треска-
вец; и 

г) од север: почнува од кота 1422, минува 
преку котите 1402, 1317, 1242, 1118 и 1397 и 
завршува на кота 1473. 

П. 
Согласно член 5 од Законот за заштита 

на стрмните земјишта од смивање и одрону-
вање Народниот одбор на Прилепска околија 
ќе направи план за посебни заштитни мерки 
и план за ПЈЗ̂  ориентации а во вишегодишни 
земјоделски култури на оние земјоделска 
површини кои се разорани и одгледуваат 
едногодишни култури, а, се подложни на сми-
вање и одронување. 

III. 
Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

ИС број 32 
18 февруари 1955 година 

С к о п ј е 
Претседател 

на Извршниот совет 
Љупчо Арсов, с. р. 

51. 
На основа член 4 од Законот за заштита 

на стрмните земјишта од смивање и одро-
нување и член 11 од Законот за спроведу-
вање на Уставниот закон, а по предлог на Ре-
публичката управа за буици, Извршниот со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТРМНИ ПОДРАЧЈА' 

ЗА ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И 
ОДРОНУВАЊЕ 

I. 
Подрачја во кои стрниште земјишта се 

подложни на смивање и одронување се след-
ните: 
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1. Реонот „Слив на река Радика", околија 
Дебарска и Гостиварска, во атарот на селата 
Горенци, Д. и Г. Мелнишане, Татареловци, 
Д. и Г. Косоврасти, Скудриње, Присојница, 
Јанче, Галичник, Аџиевци, Ростуша, Веље 
Брдо, Требиште, Видуше, Боетим, Жировни-
ца, Врбјане, Сенце, Рубница, Танушај, Гре-
кај, Њивиште, Рибај, Беличица, Кичиница, 
Волковија, Бистрово, Ничпур и Врбен, мес-
поетите „Маруше", „Сиротје", „Дуркодол", 
,Острово", „Казање", „Кичинички рид", „Ста-
ра корија", „Кукољ", „Храст", „Брег", „Чу-
ков корест", „Махиамада", „Завојско", „Асан 
куле", „Црни камен", „Висока карпа", „Ма-
настир", „Звериње", „Вршок", „Осој пат", 
„Лишка краста", „Заграиште", „Тикварци" 
во следните граници: 

а) од исток: почнува од кај селото Врбен, 
минува преку село Кичиница и котите 1440, 
1767, 1990, 2151, 2163 се до село Галичник, од 
каде продолжува на југ, минува преку мес-
носта Каменица и завршува на кота 1369; 

б) од југ: почнува од кота 1369, минува 
преку месноста: „Врање краста" и селата 
Мелничане, Горенци и Махалредовци и за-
вршува кај село Татареловци; 

в) од запад почнува од селото Татарелов-
ци, минува преку кота 1814 и кота 2255, од 
каде оди по самата граница на ФНРЈ со Ал-
банија при тоа минувајќи преку котите 2345, 
2144, 2105, 2375, 1999, 2049, 1942, 2235, 2055, 
2440 и завршува на кота 2443 кај местото 
звано „Цигански пролаз"; и 

г) од север: почнува од кота 2443, минува 
преку кота 1787 кај местото звано „Кукољ", 
потоа на'д село Ничпур, преку кота 1743 и 
завршува кај селото Врбен. 

И. 
Согласно член 5 од Законот за заштита на 

стрмните земјишта од смивање и одронува-
ње, Народниот од,бор на Дебарска и Гости-
варска околија ќе направат план за посебни 
заштитни мерки и план за преориентација во 
вишегодишни земјоделски култури на оние 
земјоделски површини кои се рѕзорани и 
одгледуваат едногодишни култури, а се под-
ложни на смивање и одронување. 

III. 
Ова решение влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

ИС број 34 
18 февруари 1955 година 

С к о п ј е 
Претседател 

на Извршниот совет 
Љупчо Арсов, с. р. 

52. 

На основа член 4 од Законот за заштита 
на стрмните земјишта од смивање и одро-
нување и член 11 од Законот за спроведу-
вање на Уставниот закон, а по предлог на Ре-
публичката управа за буици, Извршниот со-
вет донесува 

Р , Е Ш Е Н И Е ^ ^ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТРМНИ ПОДРАЧЈА 

ЗА ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И 
ОДРОНУВАЊЕ 

I. 
Подрачја во кои стрмните земјишта се 

подложни на смивање и одронување се след-
ните: 

1. Реонот „Злетовски", околија Кочанска, 
во атарот на селата Злетово, Турско Рударе, 
Шталковица, Ратковица, Зелени град, Луко-
во, Лесново, Древено, Добрево, Нивичани, 
Пантелеј, Лешки и Пашаџиково, во следните 
граници: 

а) од исток: почнува од кота 897 па по па-
тот за село Лошки, продолжува до село Па-
шаџиково преку кота 1431, па кота 1608 кај 
местото звано „Равна Чука" и завршува кај 
село Пониква; 

б) од север: почнува од селото Пониква, 
оди по патот за Јамиште преку кота 1670 кај 
местото „Гарваница", оттука се спушта по 
билото до кота 722 кај Злетовска Река, од ту-
ка по патот за Куново и завршува на кота 
1410; 

в) од запад: почнува од кота 1410, оди по 
бил ото на кота 1424 кај местото звано „Буко-
вац", оттука продолжува и избива на патот 
Злетово—Кратово и оди по истиот се до са-
мото село Злетово; и 

г) од југ: почнува од селото Злетово и оди 
по патот за Турско Рударе, од каде продол-
жува по Кратовскиот Пат од кота 814, од ка-
де продолжува до село Пантелеј и по патот 
до село Нивичане продолжува до кота 894 кај 
м. зв. „Војновица", каде и завршува. 

2. Реонот „Кочански", Кочанска околија, 
во атарот на селата Пресека, Браници, Исти-
бања, Долно и Горно Гратче, Припер, Ја,стеб-
ник, Полаки во следните граници: 

а) од исток- почнува од село Истибања, ми-
нува покрај село Орговци и продолжува до 
самиот пат за село Пресека, минувајќи преку 
'кота 1.105, потоа минува преку 1079 и преку 
кота 1160, завршува кај селото Литовци; 

б) од север: почнува од село' Либавци, ми-
нува преку кота 1847 кај местото звано „Кр-
бла", потоа минува преку котите 1971, 2085, 
и 1731 и завршува кај село Лепен; 

в) од запад: почнува од село Лапен, мину-
ва преку котите 1506 и 1568, потоа минува 
преку село Пониква и продолжува кон југ, 
минувајќи преку кота 1608, преку село Деш-
ка и преку котите 897 и 623 л завршува во 
западниот дел на град Кочани; и 
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г) од југ: почнува од град Кочани, минува 
испод Оризари и котите 462 и 470 и завршува1 

кај селото Истибања. 
3. Реонот „Градешко — Зрновски", околи-

ја Кочанска во атарот на селата: Виница, 
Леси, Блатец, Лепец, Зрновци, и Мородвиш 
во следните граници: 

а) од исток: почнува од село Виница, оди 
по патот за село Липец м. зв. „Раковица", 
оттука продолжува по патот Лепец—Блатец 
од каде врви по гребенот зван „Вада" и изле-
гува на патот кој оди за м. зв. „Чупино 
Брдо"; 

б) од југ: почнува од местото звано „Чу-
пино Брдо" зема пссока на запад према ме-
стото звано „Гјестил" од кота 1410, понатаму 
се спушта на кота 935 од каде продолжува по 
„Градошка Река", а после по патот излегува 
на местото звано „Бајор", од каде оди на кота 
1224, продолжува по патот на местото звано 
„Голок" на кота 1238 м., оттука се спушта по 
водотек во Зрновска Река, од тука се иска-
чува по супротен водотек на кота 1197 м.; 

в) од запад: од кота 1179 м. по Мородов-
шкиот пат до село Мородовиш; и 

г) од север: од село Мородовиш по Зрнов-
ско-Мородовишкиот пат за село Зрновци, од 
каде продолжува по Зрновско — Виничкиот 
пат до селото Виница. 

И. 
Согласно член 5 од Законот за заштита \ 

на армиите земјишта од смивање и одрону-
вање, Народниот одбор на Кочанска околија 
ќе направи план за посебни заштитни мерки 
и план за преориентација во многу годишни 
земјоделски култури на оние земјоделски по-
вршини кои се разорани и одгледуваат едно-
годишни култури, а се подложни на смивање 
и одронување. 

III. 
Ова решение влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

ИС број 35 
18 февруари 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 

53. 
На основа чл. 90 ст. 2 од Уредбата за 

оснивање претпријатија и дуќани во врска со 
решението за определување претпријатија 
за кои конкурсот за назначување за директор 
ќе го распише Комисијата што ќе ја именува 
Извршниот совет на Народното собрание на 
НРМ, број 24 од 9-П-1954 година („Службен 
весник на НРМ" бр. 8/54 година), Извршниот 
совет на Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија донесува 

^ Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА) 
РЕШЕНИЕТО БР. 195 ОД 4 ЈУНИ 1954 ГОД. 

1. Се разрешува од досегашната должност 
Крстев Јован, претседател на Комисијата 
за распишување конкурс за назначување ди-
ректори. 

2. Се именува за претседател на Комиси-
јата за распишување конкурс за назначува-
ње директори — Благој Симеоновски, секре-
тар на Одборот за стопанство при Извршниот 
совет. 

3. Во останатиот дел останува неизменето 
Решението на Извршниот совет на Народно-
то собрание на НРМ, бр. 195 од 4 јуни 1954 
година („Службен весник на НРМ" бр. 20/54 
година). 

4. Ова решение влегува во сила веднаш. . 

ИС број 48 
18 февруари 1955 година 

С к о п ј е 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 

54. 

На основа точ. 7 од Упатството за спрове-
дување избори за работнички совети и уп-
равни одбори во југословенските пошти, те-
леграфи и телефони („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 18/54), Извршниот совет на На-
родното собрание на НР Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБО-
РИТЕ ЗА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО НА ПТТ СООБРАЌАЈ 

- СКОПЈЕ 

I. Во Централната изборна комисија која 
ќе ги спроведе изборите за Работничкиот со-
вет на Претпријатието на ПТТ сообраќај — 
Скопје, се именуваат: 

за претседател на комисијата: 
ПАВЛОВИЌ ВОЈСЛАВА МИЛОШ, на-

чалник на Општото одделение; 
за членови на Комисијата: 
ТЕОФИЛОВСКИ ЈОВАНОВ БОГОЉУБ, 

началник на Техничкото одделение; 
КОШЕВАЛИЕВ МОНЕВ БЛАГОЈ, начал-

ник на Пошт. одделение; 
КОСТОВА МИЛОШЕВА ЈЕЛЕНА; и 
КАРАНАКОВ ХРИСТОВ ПАНЧЕ. 

у 
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II. Ова решение ќе се објави во Службе-
ниот весник на НРМ, а стапува во сила вед-
наш. 

ИС бр. 64 
3 март 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет 
Љупчо Арсов, с. р 

55. 
О Б Ј А В А 

НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ПОТВРДЕНА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБОР НА 
НАРОДЕН ПРАТЕНИК ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СО-
БОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

На основа член 160 во врска со член .85 
став 1 од Законот за правата и должности-
те, изборот и отповикувањето на народните 
пратеници на Народното собрание на Народ-
на Република Македонија, Републичката из-
борна комисија 

ОБЈАВУВА 
дека за дополнителните избори за народен: 
пратеник во Републичкиот собор на Народ-
ното собрание на Народна Република Македо-
нија, што ќе се одржат во изборната околија 
Скопска IV на 13 март 1955 година е потвр-
дена кандидатурата на кандидатот Гигов Ан-
донов Страхил, од Скопје. 

Број 13 
25 февруари 1955 год. 

Скопје 

Републичка изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

П. Д. Корабар, с. р. А. Групче, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
(Претпријатија и дуќани) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-Х1-1954 година, под реден број 745, е запишано 
преставништвото под фирма: Трговско преставМ 
ништво на Претпријатието за трговија со земјо-
делски производи „Земјоделски производ" — Са-
раево, со седиште во Скопје. Предмет на иселу-
вањето на преставништвото е: склучување на дого-
вори за купување и продажба на стоки, во 'име и 
за сметка на претпријатието, а према струките што 
му се одобрени при регистрирањето. 

Преставништвото е основано од Државниот 
секретаријат за работи на стопанството на НРМ. 
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Истото ќе го потпишува раководителот Петар 
Шестаков. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 745/54. (1606) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-Х1-1954 година под реден број 725, е запишано 
претпријатието под фирма: Трговско претпријатие 
за промет со мешовити стоки „Кораб", со седиште 
во Гостивар. Предмет на послувањето на претпри-
јатието е: трговија со мешовити стоки на големо и 
мало по следните трговски струки: текстил, куси 
и плетени стоки и конфекција; галантериски, ба-
зарски стоки и играчки; каделни к јутени произ-
води; обувки и кожна галантерија; производи од 
гума, каучук и пластични маси; железарски и Ме-
тални стоик, велосипеди и прибор; селско стопан-
ски алати и вештачки ѓубрива; нафтени деривати, 
мазива уља и масти; музички инструменти, радио-
апарати и прибор; електрични материјали; саати, 
изработки од драгоцени материјали; бои, лакови, 
хемикалии и прибор; козметички и парфимериски 
стоки; градежен материјал; стакло, порцулан и 
керамички стоки; канцелариски материјал, харти-
ја и прибор за пишување; жита и мелнички пре-
работки; животни прехрани и предмети за куќни 
потреби; производи врз база на шеќер и какао; 
преработки од овоштија; производи од дрво (куќни 
намештај и др.) млечни производи и печиво; алко-
холни и безалкохолни пијалоци; тутунски прера-
ботки, кибрит и прибор; мешовити индустриски 
стоки, огревно дрво и јаглен. 

Претпријатието е основано од НО на Гостивар-
ска околија со решение бр. 6218 од 6-1Х-1954 го-
дина. Истото ќе го потпишува директорот Ѓоре 
Дучевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 725/54. (1633) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 508 од 
18-1-1954 година е запишано во регистарот на сто-
панските организации на страна 41, под ред. бр. 
41, претпријатието под фирма: Општинско тргов-
ско претпријатие „Галичица", со седиште во Охрид. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Галичичка општина, бр. 3922 од 
26-ХП-1953 година. 

Предмет на послувањето е: општа трговска! 
делатност на дребно. 

Претпријатието ќе го потпишува раководителот 
Ѓоре Мир јановски, во браниците на овластувањето. 

Бр. 508/54 од Советот за стопанство на НО на 
Охридска околија. (171) 

Во регистарот на стопанските организации на 
Советот за стопанство на Народниот одбор на Град-
ската општина — Штип, на страна 72, ред. бр. 72, 
запишано претпријатието под фирма: Лозарско ви-
нарско претпријатие за подигање и одгледување на 
плантажни лозја „Грозд", со седиште во Штип. 
Претпријатието е основано со решение на НО на 
Градската општина — Штип, бр. 112 од 8-1-1954 
година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Предмет на работата на претпријатието е: про-
дажба односно обработката на вино. 

Претпријатието ќ,е го потпишува директорот 
Алија Беговски ,во границите на овластувањето. 

Бр. 112/54 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина — Штип. (122) 

На основа решението Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Охридска околија, бр. 20811 од 
31-ХН-1953 година е запишано во регистарот на 
стопанските организации на страна 36, под ред. бр. 
36 претпријатието под фирма: Градско трговско 
претпријатие „Гранап", со седиште во Струга. 

Претпријатието е основано со решение на НО 
на Градската општина — Струга, бр. 7125 од 18-ХН-
1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: тр-
говија со индустриски стоки на мало. 

Претпријатието ќе го потпишува раководите-
лот Селман Чолаку, во границите на овласту-
вањето. 

Бр. 20811/53 од Советот за стопанството на НО 
на Охридска околија. (174) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 27 мај 54 
година, под реден број 178, е запишан дуќанот под 
фирма: Трговски дуќан „Ванила", со седиште во 
Охрид. Предмет на послувањето на дуќанот е: тр-
говија на мало со прехранбени артикли, предмети 
за куќни потреби, производи врз база на шеќер и 
какао, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутун-
ски преработки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 178/54. 
(1339) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 12 јуни 54 
година, под реден број 187, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Претпријатие за произ-
водство на цигли „Победа", со седиште во Прилеп. 
Предмет на послувањето на претпријатието е: про-
изводство и продажба на цигли. 

Од Окружниот суд во Битола. Р. бр. 187/54. 
(1348) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25 септем-
ври 1954 година под реден број 481, е запишано 
стопанското претпријатие под фирма: Претприја-
тие за промет со млеко и млечни производи „Шар", 
со седиште во Скопје. 

Предмет на послувањето на претпријатието е: 
продажба на млеко и млечни производи, бели пе-
чива и деликатесни стоки како и производство на 
бурек на мало. Оваа дејност претпријатието ќе ја 
врши преку своите продавници и тоа: Продавница 
на ул. „Маршал Тито" бр. 19, Продавница на ул. 
„Ленинова" бр. 40, Продавница на ул. „Прохор 
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Пчински" бр. 53 и погон за изработка на бурек и 
бели печива на ул. „Народен фронт" бр. 58. Овие 
продавници се без посебни права. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 
481/54. (1598) 

СОДРЖИНА 
Страна 

38. Уредба за условите под кои ќе се даваат 
заеми за инвестиции од Републичкиот ин-
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39. Уредба за органите и постапката за рас-
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40. Одлука за определување процентот од го-
дишниот износ на данокот на доход кој ќе 
се наплатува во прво, второ, трето и чет-
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41. Одлука за данок на промет на дрва — - 95 
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душевно болни Јасеново — — — — — 96 
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45. Упатство за начинот на пресметувањето и 
наплатата на данокот на промет на тутунот . 
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46. Решение за одредување стрмни подрачја 
за подложни на смивање и одронување 97 

47. Решение за одредување стрмни подрачја 
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48. Решение за одредување стрмни подрачја за 
подложни на смивање и одронување — — 98 
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52. Решение за одредување стрмни подрачја 
за подложни на смивање и одронување — 101 

53. Решение за изменување и дополнување на 
Решението бр. 195 од 4 јуни 1954 година Л02 

54. Решение за именување Централна избор-
на комисија за спроведување изборите за 
Работничкиот совет на Претпријатието на 
ПТТ сообраќај - Скопје - - - — — 102 

55. Објава на Републичката изборна комисија 
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