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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
ПЛАН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ЗА 1959 ГОДИНА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и (политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија, се прогласува Општествениот 
план на Народна Република Македонија за 1959 го-
дина, што го усвои Народното собрание на Народна 
Република Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 29 декември 1958 година и 
на седницата на Соборот на производителите одржа-
на на 29 декември 1958 година. 

У бр. 13 
29 декември 1958 година 

Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

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

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 1959 ГОДИНА 

Д Е Л П Р В И 

Глава I 
ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОПШТЕ-

СТВЕНИОТ ПЛАН ЗА 1959 ГОДИНА 

Врз база на основните политичко-економски 
цели поставени: со Општествениот план за стопан-
скиот развој на Ф Н Р Ј и Народна Република Маке-
донија во периодот од 1957 до 1961 година, како и 
остварениот стопански развој во текот на 1957 и 1958 
година, а што се гледа во: 

зголемената стопанска активност во сите де ј -
ности, а особено во порастот на индустриското про-
изводство и создадените материјални и општестве-
ни услови за брз пораст на земјоделското производ-
ство; 

зголемените инвестициони вложувања, особено 
во стопанството; 

создадените материјални и општи услови за 
побрзо подигање продуктивноста на трудот; 

/ 
порастот на личната потрошувачка во измина-

тите две години; I 

постојаното усовршување на стопанскиот си-
стем и методите за организацијата и функционира-
њето на стопанството. 

Општествениот план за 1959 година ги поста-
вува следните основни задачи: 

1. Да се зголеми производството и инвестици-
оната дејност, со цел да се обезбеди остварувањето 
на насоките и задачите на Општествениот план за 
стопанскиот развој во периодот од 1957 до 1961 го-
дина. Особено е нужно да се оствари зголемување 
на земјоделското производство; 

2. Да се оствари зголемување на продуктивно-
ста на трудот во сите стопански дејности со подо-
бро користење на капацитетите, овладување во тех-
нолошките процеси, подобрување на организацијата 
и методите на работа во стопанските организации 
воопшто, зголемување на квалификациите на труд-
бениците и натамошно подобрување системот на 
наградување; 

3. Да се продолжи изградбата на започнатите 
објекти и да се прошири фронтот на инвестициона-
та изградба со започнување на објектите предви-
дени со Општествениот план за стопанскиот раз-
вој во периодот 1957—1961 година, к а к о и да се про-
должи со реконструкциите во постојните стопански 
организации; 

4. Да се обезбеди понатамошен пораст на реал-
ната лична потрошувачка во согласност со зголе-
мувањето на производството и продуктивноста на 
трудот. За обезбедување на оваа цел потребно е да 
се посвети и одделна грижа за снабдуваше на насе-
лението со земјоделски производи, особено во пого-
лемите центри; 

5. Поефикасно и порационално да се користат 
расположивите инвестицони средства на стопански-
те организации, за што е потребно пошироко обе-
динување на тие средства, а за заеднички вложу-
вања според насоките на Перспективниот план; 

6. Да се продолжи и понатаму со вложувањата 
за побрз развиток на заостанатите околии, 

Д Е Л В Т О Р И 

Глава II 
ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД И НАЦИОНАЛЕН 

ДОХОД 

1. Врз база на достигнатиот ниво на производ-
ството во 1958 година и создадените материјални и 
општествено-политички услови, како и набележа-
ните економско -политички задачи за понатамошен 
развиток во 1959 година, предвидено е да се доста 
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не следниот пораст на општествениот бруто произ-
вод и националниот доход: 

Во милиони динари 4 

Во тековните цени 
195В 1959 

1957 1958 1959 1957 1953 
1. Општествен 

бруто произ-
вод5^) 176.093 180.712 206,111 102,6 114,1 

2. Национален 
доходи) 92,805 92.076 104.832 99,2 113 9 

Просечниот годишен пораст во првите три го-
дини од петгодишниот период на општествениот 
бруто производ изнесува 8,7%, а на националниот 
доход 7,5%. Достигнатиот просечен годишен пораст 
на општествениот бруто производ и националниот 
доход е испад предвидениот со Општествениот план 
за стопанскиот развиток за 1957—1961 година. 

2. Националниот доход во 1959 година расте по -
брзо од населението и порастот на еден жител из-
несува околу 11%. 

3. Порастот на општествениот бруто производ 
по одделни стопански дејности е како што следува: 

Во милиони динари Индекс 
1957 1958 1959 58/57 59/о8 

Вкупно 176.093 180.712 206.111 102,6 114,1 
Индустрија 60.933 70.500 79.173 125,7 112,3 
Земјоделство 66.083 55.871 68.617 84,5 122,8 
Шумарство 756 850 793 112,4 93,3 
Градежништво 14.326 16.110 17.209 112,5 106.8 
Сообраќај 10.107 11.346 12.643 112,3 111,4 
Трговија 11.563 12.677 13.275 109,6 104,7 
У гостите л ство 1.001 1.128 1.193 112,7 105,8 
Занаетчиство 11.324 12.230 13.208 1080 108.01 

Вакви движења на општествениот бруто про-
извод обезбедува остварувањето на о б е л е ж е н и т е 
економско-политички задачи во овој план. 

Глава III 
ИНВЕСТИЦИИ 

1. Во рамките на предвидената инвестициона 
политика за периодот 1957—1961 година, во 1959 го-
дина се предвидува понатамошно зголемување на 
инвестиционите вложувања. 

Во согласност со ова, инвестиционите вложу-
вања се насочени кон довршување и понатамошна 
изградба на започнатите објекти, како и започну-
вање на нови објекти. 

Вкупните бруто инвестициони вложувања во' 
основните фондови во 1959 година се цени дека ќе 
изнесуваат 36,0 милијарди динари, што е околу 16% 
повеќе од оценетите во 1958 година. 

Инвестиционите нето вложувања во основните 
фондови се смета дека ќе изнесуваат 33,80 мили-
јарди динари, што за околу 18,0% е повеќе од тие 
во 1958 година. 

Инвестиционите вложувања во претходните две 
години и предвидениот обем за 1959 година претста -
вуваат 55,3% од предвидените инвестиции за пе-
риодот 1957—1961 година. 

^ Без данок на промет на тутунот што се из-
везува. 

По тековни цени. I 

2. Врз база на извршените подготвителни ра-
боти во текот на 1958 година и минатите години, во 
1959 година постојат поволни услови за поголемо 
користење и реализирање на позголсмените инве-
стициони средства. 

3. Бруто инвестиционите вложувања во основ-
ните фондови во стопанството за 1959 година се оце-
нува дека ќе изнесуваат 30,0 милијарди динари, 
што е за околу 19%? повеќе од вложувањата во 1958 
година. 

Нето инвестиционите вложувања се оценуваат 
на 27,1 милијарди динари, или за околу 21,0%? по-
веќе од оценетите во 1958 година. 

4. Во согласност со основните насоки на инве-
стиционата политика во Општествениот план за 
стопанскиот развиток за 1957 —1961 година, бруто 
инвестиционите вложувања во основните фондови 
во стопанството по области се предвидуваат: 

Во милијарди динари 
1958 1959 Индекс 

Вкупно 25,2 30,0 1190 
Индустрија и рударство 11,5 13,5 117,8 
Земјоделство со ВОДОСТОЈ 6 , 0 8,2 136,7 
Шумарство 0,6 0,6 100,0 
Градежништво 1,0 0,8 80,0 
Сообраќај 4,5 5Д 113,3 
Трговија и угостителство 1,2 1,4 113.7 
Занаетчиство 0,4 0,4 100,0 

Инвестиционите вложувања предвидени во 1959 
година за одделни стопански области првенствено 
треба да се користат во следните намени: 

Во областа на индустријата и рударството со 
средствата што се имаат на располагање треба да 
се овозможи довршување на објектите започнати 
во претходните години, како и позасилено инвести-
рање за изградба на новите објекти предвидени со 
Општествениот план за развитокот на стопанството 
на Народна Република Македонија за 1957—1961 
година. 

Освен тоа да се продолжат реконструкциите во 
постојните претпријатија, а особено во металната, 
неметалната, електро-индустријата, хемиската, гра-
дежната индустрија и електричната мрежа во гра-
довите. 

Во земјоделството за продолжување градбата 
на започнатите приоритетни мелиоративни објекти 
и други мелиорации, за набавка на механизација, 
набавка на високопродуктивни крави, продолжува-
ње со подигањето на овошни градини и лозја и ре-
конструкција на подигнатите лозја, изградба на ви-
нарски визби и други објекти за преработка во зем-
јоделските стопанства и задруги, изградба на топ ни 
леи за производство на ран зеленчук, уредување 
на пороите, првенствено во подрачјата на приори-
тетните мелиоративни објекти и друго. 

Во шумарството првенствено за изградба на 
шумски комуникации во неотворените и недоотво-
рените шумски комплекси, проширување обемот на 
работите, во пошумувањето и јакнењето активниот 
дел на шумскиот фонд. 

Во градежништвото за натамошно зголемување 
на м ех ано-опременоста во градежните претприја-
тија. 
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Во сообраќајот за понатамошна изградба, ре-
конструкција и модернизација на сообраќајната 
мрежа, а особено за изградба на магистрални и 
приклучни патишта, обнова, модернизација и про-
ширување на основните сообраќајни капацитети во 
другите гранки на сообраќајот. 

Во трговијата, угостителството и туризмот пр-
венствено за довршување на започнатите, рекон-
струкција на постојните и изградба на нови скла-
дишта за сместување на земјоделски производи, за 
проширување и модернизирање на продаваниот 
простор, за реконструкција и модернизација на уго-
стителските капацитети, за техничко опремување 
во трговијата и угостителството и друго. 

Во занаетчиството за подобрување на технич-
ката опременост на постојните услужни занаетчи-
ски прегоријатија, и отворање нови услужни рабо-
тил-ници и сервиси. 

5. Од предвидените вкупни нето вложувања на 
несто-панските инвестиции отпаѓа 17,9%. 

Со предвидените инвестициони вложувања за 
1959 година остварените нестопански инвестиции во 
периодот 1957—1959 година изнесуваат околу 56,0% 
од предвидените вложувања за периодот 1957—1961 
година. Динамиката и темпото на извршувањето на 
инвестиционите вложувања во културно-социјад-
ната дејност заостануваат. 

Во милијарди динари 
1957—1961 1957^—1959 Индекс 

Вкупно: 30,5 17,1 56,0 
Станбено-комунална 

дејност 17,5 11,7 66,9 
Културно" социј алиа 

дејност 11,7 4,0 34,2 
Дејност на држ. органи 1,3 1,4 107,5 

Остварената динамика на инвестициите во кул-
турш-социјалката дејност укажува на потребата 
од зголемување на инвестициите во оваа област во 
1959 и наредните години. 

6. За забрзување на стопанскиот развиток на 
Народна Република Македонија во Сојузниот оп-
штествен план за 1959 година се предвидуваат 
18 милијарди динари гарантирани инвестиции. Овие 
средства претставуваат 66,5% од нето инвестици-
оните вложувања во стопанството во 1959 година. 

Остварените гарантирани инвестиции во првите 
две години и предвидените за 1959 година претста-
вуваат 44,0% во однос на предвидените за периодот 
1957—1961 година. 

Во 1959 година се предвидува следната распо-
делба на гарантираните инвестиции по области: 

Во милијарди динари 
1958 1959 Индекс 

Вкупно: 11,8 18,0 152 
Индустрија и рударство 8,4 11,0 131 
Земјоделство со водо-

стопанство 1,1 3,7 336 
Шумарство 0,4 0,4 100 
Сообраќај 1,7 2,5 147 
Трговија и угостителство1 0,2 0,4 200 

7. Вложувањата во обртни фондови во 1959 го-
дина се оценуваат на околу 2,8 милијарди динари. 
Свие вложувања се на нивото од вложувањата од 
1958 година. 

8. За остварување на предвидените задачи тре-
ба да се обрне поголемо внимание за штедењето и 
правилното користење на расположивите инвести-
циони средства. Инвеститорите, проектантот^, из-
ведувачите на градежните работи и производите-
лите на опрема, треба да создаваат поцврсти меѓу-
себни обврски во поглед на цените и роковите, и а 
да се активизвдраат инвестиционите вложувања во 
што покусо време и во рамките на средствата пред-
видени со планот. 

Глава IV 
ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА И ОПШТЕСТВЕН 

СТАНДАРД 

I. — Лична потрошувачка 
1. Во склад со предвиденото зголемување на 

стопанската активност во 1959 година личната по-
трошувачка треба да се зголеми за 4,8% односно 
2,1%) по жител. 

2. Порастот на личната потрошувачка во 1959 
година е заснован врз мерките предвидени со Со-
јузниот општествен план за зголемување на инду-
стриското и земјоделското производство!, увозот на 
потрошеа индустриска стока и основни прехран-
бени производи, сообразување^ (извозот на овие 
производи со потребите' за внатрешната потрошу-
вачка, потоа предвидувањата на овој план за зго-
лемување на стопанската активност и продуктив-
носта на трудот, подобрување квалификационата 
структура на запослените и унапредување на ин-
тенвификација на земјоделското производство. 

3. За обезбедување порастот на реалната лична 
потрошувачка, покрај тоа, потребно е народните од-
бори да ги преземат и следните мерки: 

за подобро снабдување на градовите со земјо-
делски производи, потребно е унапредување и про-
ширување на капацитетите за производство на прог 
изводи за широка потрошувачи, за услуги на гра-
ѓаните, како и проширување на капацитетите за 
масовна исхрана; 

За оваа цел народните одбори треба повеќе да 
ги ангажираат средствата на локалните1 инвести-
циони фондови; 

да обезбедат контрола над формирањето на ма-
лопродажните цени на земјоделските производи, 
услугите и ефикасно да го спречуваат нивното не-
оправдано покачување; 

да ја усогласуваат политиката на локалните 
Те кои и даноци со стабилноста на цените и потре-
бата од побрзо зголемување на реалните плати на 
запослените. 

II. — Општествен стандард 
1. Во 1959 година општествените инвестиции во 

објекти од општествен стандард се ценат н а околу 
5,5 милијарди динари, што е 3,8% над остварениот 
ниво во 1958 година. 

2. Општествените инвестиции во станбено-ко-
муналната изградба се цени дека ќе изнесуваат 
околу 4Д милијарди динари. 

Во политиката за станбено-комуналната изгред 
ба нужно е да се продолжи со спроведувањето во 
живот на мерките за рационална и ефтина станбе-
на изградба, како и унапредување на градежни-
штвото и занаетчиството, Покрај тоа потребно е да 
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се оди кон побрзо решавање на важните комунал-
ни проблеми, а особено развитокот на сервиси за 
домаќинства, детски установи и друго. За оваа цел 
нужно е посилно мобилизирање на средствата на 
народните одбори, стопанските организации и дру-
гите установи и граѓаните. 

3. Во 1959 година нужно е да се зголемат оп-
штествените вложувања во школството и здрав-
ствено-превентивните установи. За таа цел потреб-
но е пошироко да се користат и средствата на фон-
довите за станбена изградба, локалните инвести-
циони фондови, како и фондовите на стопанските 
организации. 

Глава V 
БУЏЕТСКА ПОТРОШУВАЧКА 

1. Вкупните буџетски расходи во 1959 година 
се предвидува дека ќ е изнесуваат: 

Во милиони динари . 
1959 

1958^) 1959 
1953 

Буџетски расходи 15.801 17.858 113 

2. Вкупните буџетски расходи се зголемуваат за 
13 со што се обезбедува покривање на наголемените 
лични примања, редовните унапредувања, како и 
извесно проширувана. 

3. Основната ориентација во буџетската потро-
шувачка за 1959 година треба да биде јакнењето на 
службите на општествениот стандард за сметка на 
другите расходи. Покрај тоа се налага да се спро-
ведува политика на штедење за личните и мате-
ријалните расходи на сите буџети, како и успору 
вање на ширењево на административните служби. 

Глава VI 
ПАЗАР И ЦЕНИ 

1. Предвиденото зголемување на производството 
во 1959 година треба да овозможи остварување и 
одржување стабилни односи на пазарот. Оствару-
вањето на предвидената стабилизација во го легла 
мера, ќе зависи и од мерките' што се преземаат во 

,оваа област со Сојузниот општествен план, од пра-
вилната и рамномерната динамика на трошењето 
на буџетските и инвестиционите средства и од раз-
витокот на личната потрошувачка, во согласност со 
подигањето на продуктивноста на трудот. 

2. Народните одбори треба да му посветат од-
делна грижа на подобрувањето на снабдувањето на 
населението со земјоделски производи со преземање 
на Правовремени производни организациони мерки, 
како и инвестициони вложувања, сообразно со по-
требите и средствата со кои се располага. 

Во таа смисла потребно е да се организира про-
изводството на земјоделски производи во земјодел-
ските и други стопанства и економии, за редовно 
снабдуваше на градските центри. 

Со контрахирањето треба да се обезбеди до-
волно рамномерно снабдување со нужните земјо-
делски производи. 

Во цената на буџетските расходи во 1958 го-
дина вклучени се и инвестициите од фондовите за 
школство, за споредба. 

Нужно е постојаната трговска мрежа на мало 
да се прошири и технички да се опреми. 

Дел од средствата на локалните инвестициони 
фондови треба да се насочат кон изградба на мага-
цински простор, пазаришта, транспортни средства, 
отворање нови продавници и создавање на локални 
резерви, со доделување на нужните кредити. 

Глава VII 
КАДРИ, ЗАПОСЛЕНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ 

1. Достигнатиот степен на стопанскиот разви-
ток, постојаната состојба и нараснатите потреби, на-
лагаат да се преземат итни мерки за забрзано изди-
гање на стручните кадри. 

За таа цел нужно е зголемување на средствата 
за редовно школување на младината, преземање 
мерки за навремено завршување на школувањето, 
усовршување и дополнително образование на за-
послените. 

Покрај тоа, нужно е да се преземат мерки за 
побрзо создавање и оквалификување на работната 
сила по пат на курсеви, измена на искуства со дру-
ги стопански организации, специјализации и други 
погодни форми. 

Средствата на фондовите за кадри треба да би-
дат насочени кон опремување на постојните и по-

,дигање на такви нови училишта за какви што кад-
ри има најголем недостиг..Рационалното користење 
на овие средства е услов за извршување на овие 
задачи. 

2. Во 1959 година се предвидува зголемување на 
обемот на запосленоста за околу 6.ООО лица во со-
цијалистичкиот сектор на стопанството и опште-
ствените служби. 

Пораст на запееленоста се предвидува во сите 
стопански области, освен во индустријата. Бројот 
на запослените во индустријата се предвидува да 
остане на нивото од 1958 година, со тоа што запо-
сленоста во тутуновата индустрија ќе се намали, а 
во другата индустрија ќе се зголеми за околу 2.5.00 
работници и службеници. 

Предвидениот пораст на бројот на запослените 
во 1959 година обезбедува извршување на предви-
дениот пораст на материјалното производство и ин-
вестициона дејност. За да се постигне предвидениот 
пораст на продуктивноста нужно е да се преземат 
мерки запосленоста да се движи во. рамките на 
предвидениот ниво со овој план. 

Предвидениот ниво на запосленоста во вонсто-
панските дејности обезбедува нормално функци-
онирање на општествените служби. 

3. Подигањето продуктивноста на трудот е една 
од основните задачи на економската политика во 
1959 година. 

Достигнатиот ниво на развитокот на основните 
фондови, техничката опременост на трудот, зголе-
мените средства на стопанските организации, по-
добрените услови за работа, подобрената квалифи-
кациона структура на запослените, новите мерки во 
платниот систем, што ќе се спроведуваат во 1959 го-
дина, овозможуваат да се оди побрзо во зголему-
вањето продуктивноста на трудот. 

Продуктивноста на трудот во социјалистичкиот 
сектор на стопанството се предвидува да порасне 
за 7,5%. 
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Најголем пораст на продуктивноста се предви-
дува во индустријата, околу 9%. 

Општествените органи и органите на трудбе-
ничкото самоуправување треба да преземат мерки 
за усовршување системот на наградувањето и орга-
низацијата на работата, со цел да се зголеми про-
дуктивноста на трудот. Средствата на стопанските 
организации треба предимно да се користат за из-
ведување на оние рационализации и за отстрану-
вање на тесните грла во производството, што ќе 
овозможи подигање продуктивноста на трудот. 

Глава VIII 
ПОМОШ ЗА СТОПАНСКИОТ РАЗВИТОК 

НА ЗАОСТАНАТИТЕ ОКОЛИИ 

1. За забрзување на стопанскиот развиток на 
Кумановска и Охридска околија, во согласност со 
одредбите на Општествениот план за стопанскиот 
развиток за периодот 1957/61 година, во 1959 година 
се предвидуваат наменски инвестиции, и тоа: 

Во Кумановска околија 1.087 
Во Охридска околија 1.253 
2. Предвидените средства ќе се употребат за 

продолжување на градбата и за започнување на 
нови објекти во областа на индустријата, земјодел-
ството, сообраќајот и трговијата и угостителството. 

3. Републичките органи ќе укажат помош во 
остварувањето на програмот за стопанскиот разви-
ток на заостанатите Кумановска и Охридска око-
лија. 

Д Е Л Т Р Е Т И 
РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИТЕ ОБЛАСТИ 

Глава IX 
ИНДУСТРИЈА 

1. Во 1959 година се предвидува натамошен по-
раст на индустриското производство. 

Порастот на индустриското производство треба 
да биде постигнат преку позасилено користење на 
капацитетите, ^ з големување продуктивноста на 
трудот и ефектуирање на досега вложените инве-
стиции за изградба на нови објекти и реконструк-
ции. 

Во 1959 година треба да се пуштат во. работа 
капацитетите за производство на шпер-плочи и 

"плочи од Иверки во Дрвниот комбинат — Кавадар-
ци, Фабриката за шеќер во Битола, рудникот и се-
парацијата на антимон во Лојане и хидроцентра-
лите Равен и Врбен од Мавровскиот хидро-енер-
гетски систем. 

Предвидената поголема потрошувачка, поголе-
миот извоз, подобрата снабденост со суровини и 
достигнатата уходеност на производството при но-
вите објекти, ќе го овозможи предвидениот пораст 
на индустриското производство. 

Остварувањето на предвидениот пораст на ин-
дустриското производство во 1959 година треба да 
биде усмереео со понатамошно усовршување на ор-
ганизацијата на работата, усвојување ца технолош-
ките процеси, специјализација на производството и 
кооперирање со други стопански организации. 

2. Врз предните претпоставки физичкиот обем15) 
на производството во 1959 година се оценува дека 
ќе биде поголем за 9% во однос на 1958 година, од-
носно 32% во однос на 1957 година. 

Динамиката на порастот во 1959 година, е по-
мала од достигнатата во 1958 година поради пред-
виденото помало производство на ферментиран ту -
тун за 32% во однос на 1958 година. Порастот во 
другата индустрија изнесува 16%. 

По обем предвидениот пораст од 16% се по-
стига, главно, преку зголемување производството 
на електрична енергија, индустријата на неметали, 
металната, текстилната и прехранбената индустрија 

3. Движење на производството по индустриски 
гранки: 

Индекси на индустриското 
производство 
1959/1958 1959/1937 

111 — Електростопанство 112 151 
112 — Производство на јаглен 100 100 
114 — Црна металургија 187 285 
115 — Обоена металургија 106 115 
116 — Неметали 127 153 
117 — Метална индустрија 113 139 
119 — Електро индустрија 190 370 
120 — Хемиска индустрија 104 102 
121 — Градежна индустрија 114 141 
122 — Дрвна индустрија 129 148 
123 — Индустрија за хартија 122 214 
124 — Текстилна индустрија 113 126 
125 — Кожарска индустрија 112 123 
127 — Прехранбена индустрија 132 149 
128 — Графичка индустрија 106 121 
129 — Тутунова индустрија 68 108 

Во сите индустриски гранки се предвидува зго-
лемен обем на производството, освен ка ј јагленот 
кое што останува на нивото од 1958 година и во 
тутуновата индустрија каде што се предвидува на-
малено производство поради пониските приноси на 
тутунот Во 1958 година. 

4. Во 1959 година, по електроенергетскиот би-
ланс, предвидено е потрошувачката на електрична 
енергија да порасне во просек за 12%. Потрошувач-
ката на електрична енергија ка ј специјалните по-
трошувачи се предвидува да порасне за 12%, ка ј 
останатите индустриски претпријатија за 11% и ка ј 
домаќинствата за 23%., Ваквата потрошувачка на 
електрична енергија ќе биде подмирена од постој-
ните хидро и термо-централи. 

5. Во областа на инвестиционата изградба на 
индустријата предвидено е довршување на објек-
тите што се во градба и позасилено инвестирање за 
изградба на новите индустриски капацитети, спо-
ред насоките на Општествениот план за стопан-
скиот развиток на Народна Република Македонија 
за 1957 - 1961 година. 

Од гарантираните инвестиции за нови заеми 
предвидени се 4,2 милијарди динари. 

Индексите се пресметани во Заводот за сто-
панско планирање на Народна Република Македо-
нија. Индексите се за округ лени, 1958 година е про-
цена. , , 
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Од овие средства ќе бидат финансирани и з -
градбата на далекувод^ и градската електрична 
мрежа, подготвувањето и започнувањето со град-
бата на објектите за п,роизводство на железна руда, 
реконструкцијата на фабриката за стакло, амба-
лажа, металната галантерија, ацетиленеката инду-
стрија, електрохемискиот комбинат, хартија, кожи, 
чевли, гумена маса, квасец, градежен материјал, об-
јекти од прехранбената индустрија и друго. 

Освен тоа се предвидуваат нови вложувања за 
јреконструкција во индустријата и понатамошни 
истражувања и испитувања во рударството'. 

Глава X 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Врз база на досегашните инвестициони вложу-
вања, преземените други мерки за унапредување на 
земјоделското производство, како и иредвидените 
инвестициони вложувања, мерките и структурните 
измени во 1959 год., земјоделското производство се 
цени дека ќе биде повисоко за 24,3% во однос на 
1958 година, а за 3,2% во однос на 1957 година. По 
одделни гранки се очекува следното движење па 
производството; 

1969 . 1959 191)0 

1952—56 1957 1958 
В к у п н о : 154,7 103,2 124,3 
Поледелство 167,8 99,2 123,0 
Овоштарство 157,5 139,4 121,5 
Лозарство 211,4 151,4 122., 6 
Сточарство 113,6 107,1 123 Д 
Рибарство 117,3 105,0 103 Д 
Преработка 137,9 103,6 114.2 
Споредни дејности 126,6 97,8 98.0 

Во однос на просекот 1952—56 година се пред-
видува осетен пораст на производството во поле-
делството, лозарството и преработката на земјодел-
ски производи. 

За остварување на земјоделското производство 
се предвидува понатамошно пошироко примену-
вање на агротехничките и зоотехничките мерки, 
зголемување на сеидбената површина и површини те 
под лозја и овошни градини, зголемување бројот и 
продуктивноста на добитокот во социјалистичките 
земјоделски стопанства и земјоделски задруги, зго-
лемување на вложувањата во земјоделството, на-
тамошното зајакнување на земјоделските задруга 
и воведување на современи технолошки методи во 
крупните земјоделски стопанства и задруги, како 
и проширена примена на системот за наградување 
по единица производ и др. 

Покрај тоа се предвидува поголемо ангажира 
ње на земјоделската служба во спроведувањето 
па мерките за модернизација на земјоделското про-
изводство, создавање на поголем број стручни кад-
ри и подобрување организацијата на работата во 
земјоделските организации. 

1. Вкупните бруто' вложувања на општествени-
те средства се оценува дека ќе изнесуваат 8,2 ми-
лијарди динари, што во однос на оцената на извр-
шувањето во 1958 година претставува 36,7% повеќе. 

За продолжување на изградбата на хидроме-
лиорационите системи за наводнување и одводнува-

ње, уредување на пороите и регулации и изградба 
на топли леи се предвидуваат гарантирани инве-
стиции од 3,7 милијарди динари. Од овие сред ста а 
ќе се продолжи финансирањето на мелиоративни-
те објекти — Пелагонија, Брегалница, Струмиижо 
Поле, Тиквешко Поле, Струшко Поле и Скопско 
Поле — кои се предвидени со Законот за финанси-
рање на мелиорационите работи во Народна Ре-
публика Македонија. 

Средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд, инвестиционите фондови на народните одбо-
ри и сопствените средства на земјоделските орга-
низации се насочуваат кон набавка на механизаци-
ја, квалитетен добиток, за изградба на помали ме-
лиоративни објекти, за подигање на нови насади и 
поставување шпалирна конструкција на плантаж-

/ните лозја, за изградба на помали објекти, за пре-
работка во земјоделските стопанства и задружни 1 е 
економии, за изградба на стопански објекти, зп 
агромелиорации и друго. 

Средствата на Републичкиот фонд и околиските 
фондови за унапредување на земјоделството ќе се 
употребат за стимулирање на важните мерки, како 
што се: производство на квалитетно семе, вршење 
опити за добивање високи приноси на некои по -
важни култури, создавање на матични стада од 
мерино овци, вештачко осеменување на крави, из-
градба на поодделни објекти во земјоделските 
служби и друго. 

Средствата на Републичкиот фонд за уреду-
вање на водите ќе се употребат за учество во фи-
нансирањето за уредување на пороите во подрачјата 
на приоритетните мелиоративни објекти, а по Зако -
нот за финансирање на мелиоративните работи во 
Народна Република Македонија, потоа за уредува-
ње на порои надвор од овие подрачја, како и за 
студии и истражувања во областа на водостопан-
ството. -

2. Зголемувањето на приносите е основна и бит-
на задача во земјоделското ,производство. За таа 
цел треба да се преземат следните поважни мерки; 

а) употребата на вештачките ѓубриња да се 
зголеми од 27.000 т. во 1957/58 година на 59.000 но 
1958/59 година. Притоа односот помеѓу азотните, 
фосфореите и калиевите ѓубриња треба да се по-
добри; 

б) да се зголеми производството на квалитетни 
семиња; 

в) површината под високоприносни (италијан-
ски) сорти пшеница да се зголеми од 8,940 ха в о 
1958 година на 20.000 ха во 1959 година, а површи-
ната под хибридна пченка од 5.54/) ха на 12.000 ха; 

ѓ; да се продолжи со набавката на земјоделски 
машини. Се проценува дека ќе се набават 500 трак-
тори, 60 комбајни и други земјоделски машини, при 
што основната ориентација треба да биде создава-
ње на комплексна механизација; 

д) да ,се овозможи наводнување на нови повр-
шини од околу 6.000 ха; 

е) знатно да се прошири површината на прет-
култури, меѓукултури и втори култури, а особено 
на површините што се наводнуваат; 

ж) да се прошири калцификацијата на почвите 
со што ќе се подобри нивната плодност. 
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3. За унапредување на овоштарството и лозар-
ството треба да се преземат и следните мерки: 

а) зголемувате на производството на садници, 
а нарочно од костилкаво, јаткасто и ј аго десто 
овошје. 

Зголемување површините под прпоришта. Ори-
ентацијата на производството на лозон калеми тре-
ба да биде кон поголема застапеност на столните 
сорти; 

б) да се продолжи и прошири асанацијата на 
овошните градини, нарочно' во оеоштарските реони; 

в) да се зголеми примената на современа агро-
техника во овоштарството и лозарството, а нарочно' 
употребата на зелено и вештачко ѓубре и заштита 
од болести и штетници; 

г) да се преземат мерки за масовно прекалему-
вање на диви овошки. 

4. За унапредување на сточарството, а нарочно 
за зголемување производството на млеко и волна, 
треба да се преземат следните мерки: 

а) да се зголеми производството на пивски крм-
ни култури, особено на преткултури, меѓукултури 
и втори култури и да се прошири мелиорацијата 
на пасиштата, со цел да се подобри исхраната нѕ 
добитокот; 

б) да се зголеми бројот на продуктивниот до-
биток, особено во земјоделските стопанства и за-
други. Посебни напори да се вложат за покачување 
бројот на кравите; 

в) во спроведувањето на меринизацијата на ов-
ците' и вештачкото осеменување на кравите во 1959 
година да се настани посистемно и поорганизирано. 

Се предвидува меринизација на 600.0100 овци и 
вештачко осеменување на 15.000 крави; 

г) да се зголеми набавката на високопродуктив -
ни крави, на 3.000 грла, со цел да се подобри снаб-
дувањето на градовите со млеко и млечни произво-
ди и да се продолжи набавката на мерино овци за 
оформување на матични стада за производство на 
расни мерино оени; 

д) да се спроведат во поголем обем и друг;: 
мерки, како што се: лиценцирање на машкиот рас-
плоден добиток, заштита на добитокот од болести 
и штетници, уматичување и друго. 

. 5. За решавање на конкретните задачи предви-
дени со планот потребна е мобилизација на сите 
сили во областа на земјоделството, особено на сили-
те и резервите во крупните земјоделски стопанства 
и задругите. 

Земјоделските задруги, деловните сојузи и зе-
мјоделските организации во своите акциони про-
грами треба да ги разработат задачите што ги пред-
видува планот и да преземат мерки за нивното из-
вршување. Остварувањето на планот е можно пре-
ку зголемување на производството на социјалистич-
киот сектор, преку обезбедување на ^оперирањето 
со индивидуалните производители на широк фронт 
и во различни форми. Во ^оперирањето потребно 
е да се ангажираат не само земјоделските задруги, 
туку и земјоделските стопанства и други земјодел-
ски организации, кои, исто така, имаат можности за 
тоа. Предвидените вложувања во основни и обртни 
средства ќе придонесат за натамошен развиток на 

овие организации и ќе создадат услови за проширу-
вање на нивната активност во смисла на унапреду-
вање на производството, проширување на односите 
со индивид,уалните производители, подобро кори-
стење на средствата итн. Кон тоа ќе придонесе и 
1^еќе здобиеното досегашно искуство на тоа поле 

Глава XI 

ШУМАРСТВО 

1. Во текот на 1959 година се предвидува про- , 
ширување обемот на работите во обновата на шу-
мите и јакнењето на активниот дел на шумскиот 
фонд преку ^ з г о л е м у в а њ е на инвестициите, поеф -
типување на пошумувањето и воведување на меха-
низација. 

Се предвидува проширување на пошумувањето 
со приоритет на брз о д е н и т е и економски повред-
носеите дрвесеи видови. 

Се проширува мелиорацијата на деградираните 
шуми со примена на ресурекциони сечи, нитро -
дикција и забрана на паша. 

За јакнењето на акивниот дел на постојниот 
шумски фонд се предвидува: 

донесување на игдолнени дрвесни видови во 
л леј арчете, а нарочно ела и смрча; 

проширување на работите за утврдување на по-
ложбата на шумскиот фонд со изработка на шумско -
уредувачки елаборати. 

Финансирањето на работите за јакнење на ак-
тивниот дел на шумскиот фонд за 1959 година ќе се 
врши од Републичкиот фонд за унапредување на 
шумарството, за која цел се издвојуваат посебни 
средства. 

Се предвидува позго домување на инвестициони -
те вложувања, со кои треба да се постигне: 

проширување градбата на комуникационата 
мрежа и подобрување квалитетот на веќе изгра-
дената мрежа во недоогворените шуми и градба на 
комуникации во неотворените шуми; 

проширување градбата на шумско-чуварските 
и ловците згради; 

проширување обемот на пошумувањето на голи-
ните, и подигнување и огледување на полезапоит-
ните шумски појаси; 

за унапредување на доеното стопанство ќе се 
продолжи со безбедувањето на постојните ловишта. 

2. Во склад со подобрената комуникациска мре-
ж а и отворањето на нови шумски комплекси се 
предвидува проширување обемот на сечата во ви-
сина . на 680.000 м3 во општествените шуми. 

3. Во 1959 година се предвидува знатно јакнење' 
на стопанската активност на шумските стопанства, 
со проширување режиската експлоатација на шу-
мите и поинтензивно користење на главните и спо-
редните шумски производи. 

4. Остварување на задачите за пошумувањето 
претставува максимална мобилизација на сите сна-
ги: на шумските организации, народните одбори, 
општествено-политичките организации и други. 
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Глава ХП 
ГРАДЕЖНИШТВО 

1. Сообрази о со предвидениот обем и структу-
рата на инвестиционите вложувања, во 1959 година 
се цени дека обемот на градежните работи ќе из-
несува: 

Во милијарди динари 
1958 1959 Индекс 

1959/1958 
В к у п н о : 16,1 17,9 111,2 

Во тоа: 
Општествен сектор 14,3 16,0 112,0 

Од предвидените градежни работи во општа -
ствениот сектор на стопанството отпаѓа: на висо-
коградба 9,5 милијарди, нискоградба 2,7 и хидро -
градба 3,5 милијарди динари. 

2. За извршување на се поголемиот обем на 
градежните работи и за унапредување на градеж-
ништвото воопшто се предвидува, во 1959 година, 
да се вложат околу 800 милиони динари бруто ин-
вестиции. Со тоа во 1959 година ќе се зголеми кое-
фициентот на механоопременоста на 0,21%. 

3. Со оглед на застапеноста на механизацијата 
во одделни градежни претпријатија и големиот 
обем на специфични градежни работи што ќе се 
изведуваат во 1959 година, се налага потребата за 
здружување и кооперирање на градежните прет-
пријатија во кор-истењето на механизацијата, со 
што ќе се придонесе за подобро искористување на 
градежната механизација и поефикасно изведува-
ње на работите. 

4. Техничката документација претставува осно-
вен и главен проблем за благовремено и наполно 
остварување на градежните работи. Поради тоа по-
требно е да се за јакнат напорите за поквалитетно и 
побрзо изготвување на нужната техничка докумен-
тација за предвидената инвестициона изградба. 

При приготвувањето на техничката докумен-
тација потребно е посмело да се оди на применува-
ње на нови методи на градење, употреба на мон-
тажни елементи и друго. 

5. Со предвиденото зголемување на механоопре-
меноста и преземените мерки за подобрување на 
организацијата за изведуваше на работите, се оче-
кува понатамошен? пораст на продуктивноста на 
трудот во градежништвото. 

6. Градежните претпријатија треба да се ориен-
тираат кон специјализација за изведување чл 
одделни видови градба. 

7. За натамошно унапредување на градеж-
ништвото потребно е постојните установи и органи-
зации поцелосно да ги проучуваат проблемите на 
градежништвото и врз основа на здобиените иску-
ства да преземаат мерки за воведување на совре-
мени методи на градење. 

Глава ХШ 
СООБРАЌАЈ 

1. Сообраќајните услуги по обем се предвидува 
да се зголемат во 1959 година за 8% во однос на 
очекуваната реализација за 1958 година. 

Движењето на сообраќајните услуги по видо-
ви на превозите и по гранки, во споредба со прет-
ходните години, се оценува како што следува: 

1958 1959 1959" 

1957 1958 1957 
Превоз на патници 118,0 108,6 128.2 
Превоз на стоки 109,5 106,5 116,5 
Поштенски услуги 112,5 111,0 125,0 

Во тоа по сообраќајни гранки: 
Железнички 111,5 117,2 119,5 
Поштенски 112,5 111,0 125,0 
Друмски 127,8 109,5 140,0 

В к у п н о : 113,5 108,0 122.5 

Порастот на сообраќајните услуги по видови на 
превози и по гранки е во склад со динамичниот 
пораст на побарувачката за такви услуги, како л 
со можностите на сообраќајните капацитети. 

Поосетен пораст на превозни услуги се очекува 
во друмскиот сообраќај, со што во поголема мера се 
обезбедува поредовно извршување на превозните 
услуги, за о,ддалечените населени места и произ-
водни единици од железничката мрежа. 

2. Понатамошниот развиток на сообраќајот ќе 
се постигне со пообемна обнова, реконструкција и 
проширување на сообраќајните капацитети, со на-
бавка на нови, современи, попродуктивни и поеко-
номични средства. 

За постигање на оваа цел ќе се користат соп-
ствените фондови на претпријатијата, дел од сред-
ствата на централните инвестициони фондови на 
железничкиот и поштенскиот сообраќај, како и 
средства од општествените инвестициони фондови. 

3. Во 1959 година се предвидува пообемна из-
градба, реконструкција и модернизација на основ-
ната патна мрежа на територијата на Народна Ре-
публика Македонија. За оваа цел се предвидени оп-
штествени инвестиции во износ од 2.500 милиони 
динари. 

Овие средства ќе се употребат за изградба на 
дел од патот: Скопје—Гевгелија, Струмица—Штип 
—Титов Велес и Битола—Охрид, како и за изград-
ба на армирано бетонски мостови. 

Глава XIV 
ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ 

1. Предвидениот развој на стопанството којшто 
ќе доведе до понатамошно зголемување на купов-
ните и стоковните фондови овозможува во 1959 го-
дина да се зголеми обемот на стоковниот промет зо 
сите гранки на трговијата. Се оценува дека про-
метот во трговијата на мало ќе се зголеми за 11,7%, 
а во трговијата на големо за 7%. 

Во трговијата и понатаму треба да се преземаат 
мерки за зголемување на директната поврзаност во 
прометот помеѓу трговијата на мало и производ-
ството. 

2. За подобрување на снабдувањето на населе-
нието, нарочно со земјоделски производи, во текот 
на 1959 година треба да се продолжи со спроведу-
вањето на мерките за средување на односите на па-
зарот и подобрување на организацијата за поус-
пешно функционирање на трговската мрежа. 
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3. Проширувањето на трговската мрежа и неј-
зиното техничко опремување ќ е . придонесе да се 
подобри услужувањето на населението, нарочно во 
големите градови. За остварување на ова ќе треба 
во 1959 година, да се зголемат инвестиционите вло-
жувања, особено од средствата на народните одбори 
и стопанските организации. 

З а средувањето на пазарот со земјоделски про-
изводи во знаина мера ќе придонесе понатамошна-
та изградба на.магацини, силоси и др., како и про-
ширувањето на трговската мрежа на мало, која 
треба да се развие во поширока размера. 

За унапредувањето на пазарот со индустриски 
стоки во 1959 година треба да се посвети поголемо 
внимание, нарочно на проширувањето мрежата на 
продавници и магацинскиот простор. 

Во 1959 година ќе треба поефикасно да се ко-
ристи можноста за концентрација на средствата со 
кои располагаат стопанските организации и тие да 
се вложуваат во оние објекти за кои се чувствува 
најголема потреба. 

За проширување на трговската мрежа на мало 
се предвидени и средства во Републичкиот инве-
стиционен фонд. 

4. Во 1959 година се предвидува зголемување 
на извозот за 15,0%. Извозот на индустриски про-
изводи, особено на оние од повисок степен на пре-
работка и понатаму треба побрзо да се развива. Из-
возот на индустриски производи се зголемува во 
1959 година за 31,5%. 

5. Зголемената стопанска активност, порастот 
на личната потрошувачка и мерките за понатамош-
но подобрување на животниот стандард на населе-
нието во 1959 година овозможува прометот во уго-
стителството да се зголеми за 10,4% во споредба со 
1958 година. 

Во 1959 година ќе се продолжи^ со инвестира-
њето во угостителството и туризмот, за да се зго-
лемат капацитетите во оваа стопанска гранка. Сред-
ствата за инвестирање ќе се употребат во изградба 
на хотели, ресторани за општествена исхрана, ре-
конструкции и модернизација на постојните угости-
телски и туристички објекти, како и за набавка на 
опрема. 

Покрај тоа, треба да постои и поголема ориен-
тација, квалитетот на услугите во угостителството 
да се подобри и при поповолни цени да се прошири 
кругот на потрошувачките во користењето на ис-
храната во угостителството. 

6. Зголемените капацитети во угостителството 
IЈ туристичките објекти, како и подобрувањето на 
превозните и други услуги, создаваат услови ту-
ристичкиот промет на домашните и странските ту-
ристи во 1959 година да се зголеми. 

Во 1959 година се предвидува општествените и 
стопанските организации, со своите средства, орга-
низирано да пристапат кон проширување на мре-
жата на леќите објекти за одмор на работните луѓе 
и младината. За развивање на овој вид на туриз-
мот и овозможување пошироко користење на го-
дишниот одмор на трудбениците и младината се 
предвидуваат и посебни средства од страна на заед-
ницата. 

За' подобрување на условите за престој на ту-
ристите се предвидува во 1959 година да се при-

стапи кон изградба на модернизација на поважни-
те комунални објекти во главните туристички 
центри. 

Глава XV 
ЗАНАЕТЧИСТВО 

1. Во 1959 година се предвидува зголемување на 
занаетчиското производство и услугите за 8% во 
однос на 1958 година. 

Индекс на предвидениот 
пораст - Структура 
1959/58 1958 1959 

Вкупно занаетчиство 108 100 . 100 
Општествен сектор 111 62 64 
Приватен сектор 103 38 36 

2. За остварување на предвиденото движење на 
производството и услугите треба да придонесе: 

подобрување на техничката опременост на по-
стојните занаетчиски претпријатија, како и отвора-
њето на нови услужни работилници и сервиси; 

зголемувањето на продуктивноста на трудот; 
подобрувањето на квалификационата структура 

на работната сила. 
3. За подобро обезбедување на занаетчиските 

претпријатија со нужните материјални делови по-
требно е да се подобри организацијата на снабду-
вањето. 

4. За подобрување на техничката опременост на 
постојните претпријатија, опремување и сместува-
ње на новите услужни капацитети во општестве-
ниот сектор се предвидуваат бруто инвестиционите 
вложувања во висина од 360 милиони динари. 

5. Народните одбори на општините, во соработ-
ка со занаетчиските комори, треба да ги извршат 
нужните подготовки за формирање на нови услуж-
ни претпријатија и сервиси, придржувајќи се при-
тоа за основните насоки на инвестиционата поли-
тика во оваа стопанска област. 

6. Посебно внимание треба да му се посвети на 
формирањето на услужни сервиси при станбените 
заедници за одржување на станбените згради и до-
машните електроуреди, како и за вршење на оста-
натите услуги за домаќинствата. 

За успешната реализација на поставениот план 
потребно е да му се посвети поголемо внимание на 
приливот на стручните кадри и учениците во де^ 
фицитарните струки и доделувањето на нужните 
средства за нивното стручно оспособување. 

Д Е Л Ч Е Т В Р Т И 
РЕЖИМОТ НА ФОНДОВИТЕ И МЕРКИТЕ 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАНОТ 

Глава XVI 
ДАНОК НА ПРОМЕТ И РАСПОДЕЛБА НА ПРИ-

ХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

1. Данокот на промет од вино и ракија, освен 
данокот на промет во угостителството и трговијата 
на мало, што според постојните сојузни прописи 
и припаѓа на Републиката, им се отстапува на око-
лиите во висина , од 90%. 
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2. Данокот на промет што го плаќаат произво-
дителите на тутун е приход на буџетите на општи-
ните. 

Со општествените планови на околиите ќе се 
определи учеството на буџетите на околиите во оѕој 
приход на буџетите на општините. 

Глава XVII 
ПРИДОНЕС НА БУЏЕТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ 

ДОХОД 

Во делот на придонесот за буџетите од личниот 
доход на работниците и службениците, што прео-
станува по одбитокот на учеството на сојузниот бу-
џет и пропишаното минимално учество на општин-
ските буџети, Републиката учествува со 44%. 

Џ Глава XVIII 
. РАСПОДЕЛБА НА ДАНОКОТ НА ДОХОД 

1. Од вкупниот износ на данокот на доход од 
земјоделството ќе се уплатува 6% во корист на Ре -
публичкиот фонд за унапредување на земјодел-
ството и 12% во корист на инвестиционите фондови 
на околиите.., 

2. Делот од данокот на доход од земјоделството 
што престанува по издвојувањето на делот на Ре-
публичкиот фонд за унапредување на земјодел-
ството и околискиот инвестиционен фонд, се распо-
делува: 

10% на Републичкиот буџет; 
90% на буџетите на околиите. 
3. Данокот на доход од самостојни занимања и 

имоти се распределува: . ' 
10% на Републичкиот буџет; 
90% на буџетите на околиите. 

Глава XIX 
ОПШТИНСКИ ПРИРЕЗ НА ПРИХОДИТЕ 

ОД ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

Од вкупниот износ на општинскиот прорез на 
приходите од земјоделството ќе се уплатува на ј -
малку 15% во корист на инвестициониот фонд на 
општината. 

До донесувањето на републички закон за оп-
штинскиот прирез на приходите од земјоделството, 
Извршниот совет може да донесува прописи Ја 
максималните стопи на општинскиот прирез. 

Глава XX 
ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Во делот на придонесот од доходот на стопан-
ските организации што според постојните прописи 
им припаѓа на Републиката и народните одбори, Ре-
публиката не учествува. 

Глава XXI 
КОНТИНГЕНТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ 

1. Максималната сеча во 1959 година на тери-
торијата на Народна Република Македонија се 
утврдува на 689.000 кубни метра груба дрвна маса. 

2. Се овластува Извршниот совет да ја пропи-
ше максималната сеча по одделни реони и шумски 
стопанства. 

Глава XXII 
ФОНДОВИ 

1. 
Републички инвестиционен фонд 

1. Средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд се формираат: 

а) од приходите кои, по Сојузните прописи за 
општествените инвестициони фондови и други про-
писи, му припаѓаат на Републичкиот инвестиционен 
фонд,; 

б) од ануитетите по заемите од Општиот инве-
стиционен фонд; 

в) од отплатите по заемите дадени од Репуб-
личкиот инвестиционен фонд; 

г) од дотација на Општиот инвестиционен фонд 
д) од останати и непредвидени приходи, казни 

и слично. 
2. Средствата на Републичкиот инвестиционен 

фонд ќе се употребат за инвестиции во основни 
средства во поодделните области во стопанството, 
а најповеќе до следните износи: 

а) во областа на индустријата и рударството до 
1.855,0 милиони динари; 

б) во земјоделието од 1000,0 милиони динари; 
в) во шумарството за дотација на Републич-

киот фонд за унапредување на шумарството до 
450,0 милиони динари; 

г) во сообраќајот до 1.200,0 милиони динари; 
д) во трговијата и угостителството до 600,0 ми-

лиони динари; 
ѓ) во занаетчиството до 150,0 милиони динари. 
3. Предвидените средства од претходната точка, 

Југословенската инвестициона банка — Централа 
за НРМ ќе ги употреби: 

а) за извршување на обврските по порано склу-
чените договори за заеми; 

б) за одобрување на нови заеми за реконструк-
ции и изградба на нови објекти. Југословенската 
инвестициона ба,нка — Централа за НРМ ќе да 
заеми првенствено за оние објекти, кои се во со-
гласност и обезбедуваат извршување на задачите 
поставени со Сојузниот и Републичкиот општествен 
план за стопанскиот развиток во периодот 195/ -
1961 година. ' 

4. Од средствата на дотацијата од Општиот ин-
вестиционен фонд Југословенската инвестициона 
банка - Централа за НРМ ќ е издвои за финанси-
рање на изградбата на определените објекти во 
следните области: 

а) во индустријата и рударството 530 мил. дин. 
б) во шумарството 450 мил. дин, 
в) во сообраќајот 1.000 мил. дин. 
г) во трговијата и угостителството 300 мил. дин. 
Средствата издвоени, за шумарството и сообра-

ќајот, Југословенската инвестициона банка — Цен-
трала за НРМ ќе ги одобрува без обврска за вра-
ќање. 

Се овластува Извршниот совет да даде подроб-
на намена и расподелба на средствата од оваа 
точка. 

5. Од средствата на овој фонд во рамките на 
предвидените средства за индустријата и рудар-
,ството, Југословенската инвестициона банка -
Централа за НРМ посебно ќе издвои средства на-
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менети за изградба на наменски објекти во Кума-
новска и Охридска околија, и тоа најповеќе до: 

а) во Кумановска околија 300,0 мил. дин. 
б) во Охридска околија 350,0 мил. дин. 
Се овластува Извршниот совет да ја утврди на-

мената на овие средства по предлог на народните 
одбори на Кумановска и Охридска околија. 

6. Од средствата на Републичкиот инвестици-
онен фонд, Југословенската инвестициона банка -
Централа за НРМ ќе издвои средства во износ на ј -
многу до 750,0 милиони динари за давање заеми 
за фондот на обртни средства на стопанските орга-
низации на кои им дала инвестиционен заем за ос-
новни средства. 

7. Останатите средства претставуваат резерва 
на Републичкиот инвестиционен фонд. Се овласту-
ва Извршниот совет да може, според потребите, да 
ја расподелува оваа резерва. 

8. Се овластува Извршниот совет да ги пропи-
ше условите и начинот на доделување на креди-
тите. 

2. 

Републички фонд за кредитирање на станбената 
изградба 

1. Средствата на Републичкиот фонд за креди-
тирање на станбената изградба се формираат спре -
ма постојните прописи. 

2. Републиката учествува во приходите на оп-
штинските фондови за кредитирање на станбената 
изградба од придонесот за станбена изградба со 15%?. 

3. 
Републички фонд за унапредување 

на земјоделството 
1. Од данокот на доход од земјоделството се 

издвојува 6%? во корист на Републичкиот фонд лз. 
унапредување на земјоделството. 

2. Средствата на Републичкиот фонд за уна-
предување на земјоделството ќе се употребат спре-
ма постојните прописи, 

4. 
Фондови за унапредување на шумарството 
1. Средствата на Републичкиот фонд за унапрз 

дување на шумарството ќе се формираат од дота-
цијата на Републичкиот инвестиционен фонд И бу-
детот. 

2. Средствата на овој фонд, ќе се употребат 
спрема постојните прописи. 

3. Шумските стопанства од цената на дрвата на 
корен и од приходите од споредните дејности пла-
ќаат придонес на околиските фондови за унапре-
дување на шумарството по следните норми: 

Скопска, Тетовска, Кумановска 
и Битолска околија 20% 

Охридска 25%? 
Титоввелешка и Штипска околија 40̂ % 
4. Во 1959 година Републиката не учествува во 

ек о лиските^ фондови за унапредување на шумар-
ството. 1 

5. 
Фондови за патишта 

1. Средствата на фондовите за патишта се фор-
мираат од редовните и вонредните приходи според 
постојните прописи и од дотациите. 

2 Средствата на фондовите за патишта ќе се 
употребуваат спрема по:стојните прописи. 

3. Приходите на фондовите за патишта се рас-
пределуваат по1 одделни фондови и тоа: 

Фондови за патишта 
Републ. Окол. Општ. 

а) Данок на промет на 
транспортни услуги 
од приватни возила 70%; 20 % 10% 

б) Државни такси на 
моторни возила 70% 20% 10% 

в) Државни такси на 
запрежни возила 20% 40% 40% 

г) Општински такси на 
возила — — 100%? 

д) Приходите од продадената трева, овошје и 
дрва од патното земјиште, ќе се уплатуваат во овој 
фонд за патишта, од кои се врши финансирање на 
одржувањето и реконструкцијата на тие патишта. 

ѓ) Приходите од парични казни за повреда на 
сообраќајните прописи, прописите за јавните па-
тишта и оштетите на патиштата, ќе се уплатуваат 
во фондот за патишта на онаа територијална еди-
ница чии органи ја донеле одлуката за казна. 

Републички фонд за испитувачки работи 

1. Средствата на Републичкиот фонд за испи-
тувачки работи се формираат од дотации на Репуб-
личкиот буџет и од приходите што се добиваат со 
продажба на рудата добиена при испитувачките 
работи. 

2. Средствата на фондот ќе се употребат првен-
ствено за испитувачки работи за рударски, геолош-
ки, технолошки и научно-испитувачки работи ео 
рударството', како и за изработување на геолошка 
карта. , 

Републички фонд за уредување на водите 

1. Средствата на Републичкиот фонд на уре-
дување на водите ќе се формираат од дотации на 
Републичкиот буџет. 

2. Средствата на овој фонд ќе се употребат спо-
ред постојните прописи. 

8. 
Републички фонд за изградување на кадрите 

во стопанството 

1. Средствата на Републичкиот фонд за изгра-
дување на кадрите во стопанството се формираат 
од придонесот на кадри и од дотации. 

2. Средствата на овој фонд ќе се користат спо-
ред постојните прописи. 

Глава XXIII 
ВКУПНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА 

И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА 

1. Во 1959 година Републиката ќе располага со 
средствата во износ од 15.559 милиони динари. 
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2. Средствата од претходниот оддел Републи-
ката ќе ги обезбеди од следните извори: 

Во мил. дин. 
а) учество во сојузниот данок на промет 6.400 
б) данок на промет од вино и ракија 36 
в) данок на промет од трагал. услуги 43 
г) учество во придонесот од фондовите 

за заедничка потрошувачка 6 
д) учество во придонесот од личниот до-

ход на работниците и службениците 1.763 
ѓ) данок на доход од сел. стопанство 222 
е) данок на доход од самостојни зани-

мања и имоти 54 
ж) ануитети 3.600 
з) буџетски приходи 147 
и) дел од придонесот за станб. изградба 616 
ј) такси за запрежни и моторни возила 99 
к) дел од придонесот за кадри 101 
л) дотација од Општиот инвест. фонд 2.230 
љ) неутрошен дел од 6% буџетска ре-

зерва од 1958 година 292 

Глава XXIV 
УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА 

1. Средствата со кои ќе располага Републиката 
во 1959 година во висина од 15.659 милиони динари 
се распределуваат: 

Во мил. дин. 
а) Републички инвестиционен фонд 5.40Ј 
б) Републички буџетски инвестиции 500 
в) Општествени фондови 5.253 
г) Републички фонд за кредитирање на 

станбена изградба 643 
д) Фонд за унапредување на земјодел-

ството 94 
ѓ) Фонд за кадри 101 
е) Републички фонд за патишта 492 
ж) Дотации на фондот за унапредување 

на шумарството 495 
з) Дотации на фондот за води и порои 150 
и) Дотации на фондот за испитувачки 

работи 120 
ј) Дотација на фондот за стипендии 22 
к) Учество на околиите во сојузниот 

данок на промет 1-886 
л) Помош на град Скопје 500 
2. Учество на околиите во сојузниот данок па 

промет отстапен на Републиката изнесува: 

. Еј мил. динари 
Битолска околија 315 
Кумановска околија 252 

I Охридска околија 630 
Тетовска околија 271 
Титоввелешка околија 74 
Штипска околија 344 

3. Намената на средствата од доделената по-
мош на градот Скопје ја утврдува Народниот одбор 
на Скопска околија со претходна согласност на 
Извршниот совет. 

Глава XXV 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. Општествените планови на општините и око-
лиите треба да бидат во согласност со Сојузниот и 

со овој Општествен план и преку структурата на 
вложувањата и мерките за развиток на стопанство -
то, општествениот стандард и личната потрошувач-
ка на своето подрачје да придонесуваат за оства-
рувањето на задачите и предвидувањата со Сојуз-
ниот и овој План. 

Плановите на стопанските организации треба 
да бидат во согласност со целите и задачите на Со-
јузниот општествен план, овој План и плановите на 
околиите и општините. Поради тоа потребно е да 
се координира работата на стопанските организа-
ции преку соборите на производителите, стопански-
те комори, стручните здруженија, задружните гл 
други организации. 

2. Овој Општествен план влегува во сила од 
1 јануари 1959 година. 

4 . 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
(РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ) ЗА 1959 ГОДИНА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија, се прогласува Буџетот на Народна Ре-
публика Македонија (Републички буџет) за 1959 го-
дина со Законот за буџетот на Народна Република 
Македонија (Републички буџет) за 1959 година, шго 
го усвои Народното собрание на Народна Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 30 декември 1958 година и на седницата 
на Соборот на производите л иге одржана на 30 де-
кември 1958 година. 

У бр. 14 
30 декември 1958 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното, собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
(РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ) 

ЗА 1959 ГОДИНА 

Член 1 
Буџетот на Народна Република Македонија 

(Републичкиот буџет) за 1959 година со одделните 
прилози содржи: 

I. Републички буџет: 
1 Динари 

со приходите од - - - - - 8,826.000.000 
со расходите од — - — - — 8,826.000.000 

II. Пресметки на установите со самостојно 
финансирање: 

I Динари 
со приходите од - - - - - 2,799.794.000 
со расходите од — - — - — 3,247.856.000 
ео вишок на расходите од - — 448.062.000 
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III. Пресметки на републичките буџетски фондови: 
Динари 

со приходите од — — — — — 782.515.000 
со расходите од — — . — — — 1,469.515 ООО 
со вишок на расходите од — — 687.000.003 

Член 2 

Вишоците н а расходите н а д приходите по 
претсметките на установите со самостојно ф и н а н -
сирање во вкупен износ од динари 448,062.000 — и по 
и потсметките на буџетските фондови во вкупен и з -
нос со динари 687,000 ООО.— се покриваат со дотации 
од Републичкиот буџет. 

Член 3 
Се овластува Извршниот совет во с л у ч а ј на 

нерамномерен прилив на приходи во однос на и з -
вршувањето на расходите да м о ж е да склучи заем 
до износ од 1,000.000.000 динари. 

Член 4 
Извршниот с о в е т , во смисла на ч л е н 5 и 7 во 

врска со член 8 од Основната уредба за установите 
со самостојно финансирање, ќ е ја одреди скапата 
според која установите со самостојно ф и н а н с и р а њ е 
ќ е го внесат во своите фондови вишокот на соп-
ствените приходи над планираните, што во текот 
на 1959 година ќ е ги остварат со успешно органи-

зирано и з в р ш у в а њ е на задачите п о одобрените 
претсметка за 1959 година. 

Ч л е н 5 
Нераспределените средства по прет сметките на 

буџетските фондови м о ж а т 'да се користат само со 
претходна согласност на Државниот секретар за 
работи н а финансиите . 

Ч л е н 6 
Средствата што н а д л е ж н и т е заводи за социјал-

но осигурување ги в р а ќ а а т во полза на поодделни 
позиции во личните расходи по прегсметките на ре-
публичките органи и установи по членовите 24, 26 и 
29 од Законот за здравственото осигурување на ра -
ботниците и службениците, н е м о ж а т да се користат 
без претходна согласност на Државниот секретар за 
работи на финансиите . 

Ч л е н 7 
На товар на партиите на функционалните рас-

ходи по претсметките на републичките органи и 
установи не м о ж а т да се викнат расходи за кои во 
претсметките постојат соодветни позиции во л и ч -
ните и оперативните расходи. 

Ч л е н 8 
Нови назначувања к а ј републичките органи и 

установи, доколку за таа цел нема во претсметките 
предвидени финансиски средства, м о ж а т да се в р -
ш а т само со претходна согласност н а Извршниот 
совет. 

П Р Е Г Л Е П 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОП"ТР п о к \ ' Т Т ^ О Т н а Н А Р О Д А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

РЕПУБЛИЧКИ ВУТЈРТ ЗА ТОТ 

П Р И Х О Д И Износ Р А С Х О Д И Износ 

1. П л и т о к отт општествен 'то стопан-
ство и приходи од населението: 

- Дел од придонесот б у н е в т е от лич-
ниот доход ич работниците и СЈГУжбе-
ниците во општественото стопанство . 1.004,900.000 

- Дел од пои^очесот на буцетите од 
личниот доход нч работниците и г-луж-
б^нипите вон општественото стоп^ство 758,100.000 

- Лен од придонесот од фондовите за 
заедничка потрошувачка . - . . . - 6,000 ООО 

- Дел од данокот на промет на вино и 
ракија . . . 36,000.000 
Дел од данокот на доход од земјоде-
лието . . . . . . . . - 128,000.000 

- Дел од данокот на доход од самостојни 
занимања и имоти . . . , . - , . . 54,000.000 

И. Приходи од републичките органи и 
установи: 

- Републички органи и установи . . - . 99,383.000 

III Останати приходи: 
- Приходи од казни . . - 500.000 
- Повраќај на буџетските средства од 

претходните години . . . . . - . . . 30,0Р0 ООО 
- Разни непредвидени приходи . . . - 17,117.000 

IV. Средства 60/0 буџетската резерва од 
1958 година: 

- Пренесено 6% резерва од 1958 година 292,000 000 

V. Дотација з а урамнотежување на бу-
џетот: 

- Учество во сојузниот данок на промет 6.400,000 000 

Вкупно приходи: 8.826,000.000 

I. Расходи на републичките органи и 
установи: 

- лични и материјални расходи . . ' . 3.907,200.000 

I I Илинденски пензии: 63,500.000 

III. Дотации: 
- на установите со самостојно финанси-

рање . . . . ' . . - . . . . ' . - 44Д 069 0^0 
- на општествените организации . . - . 900 ооо ооо 
- на фондовите . . . . - 6^7 ^оп ооо 
- на околиите . . - - . . - 2.386,000 000 

IV. Нестопански инвестиции: 

V. Обврски по буџетот и буџетска 
резерва: 

500,000.000 

634,238.000 

Вкупно расходи: 8.826,000.000 
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Преглед на приходите и расходите на установите со самостојно финансирање не Ренубличкиет бунат за 1959 година 

ндаив 
НА УСТАНОВАТА 

Сопствени 
приходи 

Р а с х о д и Д о т а ц и ј а 

Редовни 
расходи 

Инвести-
циони 

расходи 

За покри-
вање на 

вишокот на 
расходите 

Народен театар — Скопје . . . 
Радио Скопје - Скопје . . . . 
Ансамбал за народни игри и песни 

,Танец" — Скопје 
Завод за културно-просветен и на 

ставен филм - Скопје . - . . . 
Концертна дирекција - Скопје , . 

9,100.000 
214,000.000 

2,800 ООО 

2 000.000 
4,200.000 

158,703.000 
216,000.000 

16,917.000 

11,020.000 
6,540.000 

8,000.000 

Се просветни: 

Завод за рехабилитација и корекција 
на говорот - Битолско 

Детски дом „Александар Ранковиќ -

— Валандово, Т. Велешко . - . . 
Детско одмаралиште „Охридско 

Езеро" - Охрид - . . . 
Студентски дом „Стив Наумов" -

Скопје 
Управа на студентските мензи -

Скопје . . . . ' . . -

232,100.000 409,180.000 8,000 000 

17,550.000 

29,360.000 

13,863.000 

50,756.000 

101,460.000 

31,550.000 

32,360.000 

17,480.000 

58,470.000 

101,460.000 

149,603 ООО 
10,000.000 

14,117.000 

9,020.000 
2,340.000 

За науч-
но истра-
жувачка 
работа 

185,080.000 -

14,000.000 

3,000.000 

3,617.000 

7,714.000 

Се социјални: 212,989 ООО 241,320.000 28,331.С00 

Клиника за хирушки болести -
Скопје . ' - , . . . 

Клиника за ортопедски болести -
Скопје ' -

Клиника за интерни болести -
Скопје 

Клиника за детски болести - Скопје 
Клиника за инфективни болести — 

Скопје . . . . - . 
Клиника за уво, нос и грло - Скопје 
Клиника за очни болести — Скопје 
Клиника за устни, забни и вилични 
болести - Скопје . - . - . . . . 

Клиника за гинекологија и акушер-
ство - Скопје ' . ' . . . ' ' . . 

Клиника за кожни и венерични бо-
лести - Скопје 

Клиника за нервни болести и психи-
јатрија - Скопје . . . . . - . . -

Институт за туберкулоза Скопје 
Радиолошки институт - Скопје . . 
Клиничка аптека — Скопје , - . . 
Клиничка кујна — Скопје . . . . 
Клиничка перална — Скопје . . . 
Техничка служба на Медицинскиот 

факултет — Скопје . - . . . . 
Завод за медицинска рехабилита-

ција - Скопје . . ' ' -
Централен завод за заштита на на-

родно здравје — Скопје . . . . . 
Завод за здравна заштита на мајки 

и деца — Скопје 
Завод за трансфузија на крв—Скопје 
Ботиица за нервни и душевни боле-
сти с. Бардовци - Скопско . . . 

Болница за душевни болести — 
Д. Хисар 

Специјална болница за белодробна 
туберкулоза с. Јасеново Т. В . . . 

Специ1ална болница за костно-зглоб-
н а Т Б Ц - ОХРИД -

Поликлиника при Државниот секре-
таријат за внатрешни работи -
Скопје . . . -

157,340.000 

38,040.000 

121,652.000 
88,105 ООО 

81,000 ООО 
37.300 ООО 
40,300.000 

12,400.000 

118,500.000 

34,900.000 

31,000.000 
71,000.000 
49,000.000 
99,500.000 

130,000.000 
15,000.000 

105,900.000 

35,800.000 

19,000 ООО 

5,000 ООО 
29,000.000 

73,400 ООО 

57,500.000 

84,500.000 

49,500.000 

20,750.000 

! 

157;340.000 

38,040.000 

121,652.004 
88,105.000 

81,000.000 
37,300.000 
40.300.000 

12,40^.000 

118,500.000 

34,900.000 

31,000 ООО 
79,000.000 
49,000.000 
99,500.000 

130,000.000 
15,000.000 

119,500.000 

35,800.000 

83,445.000 

18,700.000 
29,000.000 

73,400.000 

57,500,000 

84,500.000 

49,500.000 

20,750.000 

8,000.000 

13,600.000 

64.445.000 

13,700 ООО 

Се здравствени: 1.605,387.000 1.705,132.000 - 99,745.000 
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) I 
Земјоделско-инспитателен институт 
— Скопје - - . . . . 

Институт за тутун - Прилеп . . . 
Ветеринарен институт — Скопје . . 
Завод за унапредување на лозарство 

и винарство — Скопје . . ' - . ' 
Завод за рибарство - Скопје . . . 
Завод за водостопанство — Скопје 
Завод за унапредување на сточар-

ството - Скопје . . - . . , - . . 
Завод за овоштарство - Скопје . . 
Земска ергела „11 октомври" с. Гне-
отино - Битолско . 

Факултетско земјоделско стопанство 
с. Трубарево- Скопско 

Главна ветеринарна болница — 
Скопје 4 ' -

101,500.000 
11^,100.000 

2,100.000 

57,900 000 
2,000.000 

15,000.000 

47 ООО ООО 
15,600.000 

65,846.000 

71,420.000 

2.689.000 

91,000.000 
101,100.000 

9,486.000 

54,900.000 
12,340.000 
15,000.000 

50,800.000 
23,340.000 

72,200.000 

71,420.000 

6,445.000 

10,500.000 
15,000.000 

3,000.000 

3,000.000 

7,386.000 

10,340.000 

6,800.000 
7,740.000 

6,354.000 

3,756.000 

Се земјоделски: 

ШумарскиГинститут - Скопје . , . 
Завод за уредување на шумите -
Скопје - ' ' . 

Факултетско шумско стопанство „Ка-
раорман" с. Ново Село - Охридско 

Ловиште „Дојран" с. Нов Дојран 
- Т. Велешко . . . - -

497,155.000 

29,500.000 

19,750.000 

7,500.000 

260.000 

508,031.000 

29,500 ООО 

19,750.000 

7,500.000 

2,120.000 

31,500.000 42,376 Х)00 

1,860 ООО 

Се шумарски: 

Институт за студии и проектирање 
при Техничкиот факултет - Скопје 

Завод за урбанизам и станбено-ко-
мунална техника — Скопје - . . . 

Управа за згради во користење на 
Народното собрание и Извршниот 
совет — Скопје 

Сервис за транспортни услуги на 
републичките органи и установи 
- Скопје . 

Одморалиште на Извршниот совет 
„Горица" - Охрид 

57,010.000 

30,000.000 

30,000.000 

9,650.000 

10,968.000 

10,000.000 

58,870.000 

30,000.000 

30,000.000 

53,000.000 

32,446.000 

26,350.000 

1,860.000 

43,350 ООО 

21,478.000 

16,350.000 

- Се комунални: 90,618.000 

Институт за научно истражување 
во индустријата Скопје . - . . , . 

Завод за геолошки истражувања -
Скопје . . . . с . . , . . . . -

Завод за испитување на материјали 
при Техничкиот факултет - Скопје 

Завод зч геомеханика при Техни-
чкиот факултет — Скопје . . . . 

Завод за ревизија на послувањето на 
стопанските организации — Скопје 

Завод за продуктивност на трудот 
- Скопје . . . . . . 

171.796.000 -

32,000.000 24,500.000 

50,290.000 50,290.000 

6,800.000 6,800.000 

3,500 ООО 3,500.000 

8,945.000 8,945.000 

3,000,000 12,492.000 

7,500.000 

81,178.000 

9,492.000 

Се останати: 104,535.000 109,527.000 7,500.000 9,492.000 

В К У П Н О : 2.799,794.000 3.200,856.000 47,000X00 448,062.000 

Член 9 
Со вишоците над одобрените со буџетот креди-

ти по партијата лични расходи — плати и дода-
тоци, што ќ е се ј ават по одделните претсметки по-
ради начинот на пресметувањето на платите, народ-
бодателите можат да располагаат по претходна со-
гласност на Државниот секретаријат за работи на 
финансиите 

Ч л е н 10 
Од сите приходи на Републичк,иот буџет и на 

установите со самостојно финансирање, што ќ е се 

остварат во те,кот на 1959 година, ќ е се одделува 
6 отсто за посебна резерва на Буџетот на Народна 
Република Македонија . 

З а употребата на средствата на резервата од 
претходниот став одлучува Извршниот совет. 

Член 11 
Овој З а к о н влегува во сила со денот н а него-

вото об јавување во „Службен весник на Народи ! 
Република Македонија" , а ќ е се применува од 1 ј а -
нуари 1959 година. 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШ 
НАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

1957 ГОДИНА 

На основа член 71 точка 11 од Устав,ниот закон 
за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија, се (прогласува Законот за заврш-
ната сметка за извршување на Буџетот на Народ-
на Република Македопија за 1957 година, што го 
усвои Народното собрание на Народна Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 30 декември 1958 година и на седни-
цата на Соборот на производителите одржана на 30 
декември 1958 година. 

У бр. 15 
30 декември 1958 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА ЗА 1957 ГОДИНА 

Член 1 
Остварените приходи и извршените расходи по 

буџетот на Народна Република Македонија во бу-
џетската 1957 година изнесуваат и тоа: 

I — По Републичкиот буџет: 
Динари 

приходите 7,761.321.993 
расходите 7,708.893,188 
в и т о к на приходите 52.428.805 

II — По претсметките на установите со самостојно 
финансирање: 
приходите 2,452.024.622 
расходите 2,469.407.689 

III — По претсметките на посебните републички 
буџетски фондови: 
приходите 2,076.146.296 
расходите 1,729.711.963 

Член 2 
Од вишокот на остварените приходи над извр-

шените расходи по Републичкиот буџет во износ 
од 52.428.805 динари се внесуваат 10.485.761 дин. во 
Постојаниот републички резервен фонд. а 41.943.044 
динари во Републичкиот буџет за 1958 година како 
приход^ 

Член 3 
Завршните сметки за извршување на Репуб-

личкиот буџет за 1957 година, заедно со завршните 
сметки на установите со самостојно финансирање и 

28 јануари 

завршните сметки на посебните републички фон-
дови од точка П и Ш од член 1 од овој Закон е 
составен дел на овој Закон. 

Член 4 
Се одобрува Завршната сметка за извршување 

на Буџетот на Народна Република Македонија за 
1957 година согласно одредбите од член 106 став 2 
од Оловниот закон за буџетите. 

Член 5 
Овој Закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

е . 
На основа на ч:лен 21 став 1 точка 5 од Устав-

ниот закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на Народ-
на Република Македонија, 

Народното' собрание на Народна Република Ма-
кедонија на Шестата седница на Републичкиот со -
бор одржана на 30 декември 1958 година и на Шес-
тата седница на Соборот на производителите одр-
жана 30 декември 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ТОЧКА 3 ОД ГЛАВА XXIII ОД 

ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1958 ГОДИНА 

1. Во глава ХХШ од Општествениот план на 
Народна Република Македонија за 1958 година, точ-
ка 3 се менува и гласи: 

„-Учеството на околиите во Сојузниот данок на 
промет отстапен: на Републиката изнесува: 

Во милиони динари 
- г Битолска околија 298 
—- Кумановска околија . 249 
— Охридска околија 502 
— Тетовска околија 231 
— Титоввелвшка околија 23 
— Штипска околија 305 
2. Оваа Одлука влегува во сила од денот на неј -

зиното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1958 година. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Број 39 
30 декември 1958 година 

Скопје 
Цретседател 

- на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател 
на Соборот Претседател 

на производителите, ^ на Републичкиот собор, 
Борко Темелковски, с. р. Киро Георгиевски, с. р, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

Издавач: ,,Службен весник на НРМ" — новинско - издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник П. Јаневски. Жиро сметка бр. 802-11/1-698 при 

Народната банка — Скопје. Печатница „Гоце Делчев" II (213) — Скопје. 


