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Се прогласува Општествениот план на Соција-
листичка Република Македонија за 1964 година, 
што го усвои Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 8 јануари 1964 година и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 8 ја-
нуари 1964 година. 
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Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1964 ГОДИНА 
ДЕЛ ПРВИ 

Поволните стопански движења кои по двего-
дишниот период на побавен стопански развиток, 
се манифестираа веќе во втората половина на 
1962 година, продолжија и во 1963 година на сите 
подрачја од стопанската активност. Преземените 
мерки и вложуваните напори во смисла на акти-
вирањето на сите материјални и општествени фак-
тори за забрзувањето на стопанската активност, 
доведоа до то̂ а во оваа година да се оствари ин-
тензивна стопа на пораст на производство на инве-
стиционата дејност, зголемување продуктивноста 
на трудот а во сообразност со тоа и пораст на лич-
ната и општествена потрошувачка. 

Поаѓајќи од ваквите тенденции и движења во 
стопанството, како и условите и можностите за 
движењата до крајот на 1963 година, се оценува 
дека стопанството во целина ќе ја задржи дина-
миката на развитокот која обезбедува исполну-
вање, а на одделни сектори и натфрлување на 
планските задачи. Во рамките на постигнатите по-
волни резултати во 1963 година особено се истак-
нува високата стопа на пораст на производството 
во индустријата, земјоделството и градежништвото, 
што создава услови за натамошен брз стопански 
развиток. 

Остварените стопански движења се во соо-̂  
бразност со квалитетно новите тенденции во цело-
купниот стопански живот во нашата земја, кои се 
во прв ред резултат на стимулативног дејство на 
стопанскиот систем и неговото натамошно усовр-
шување, за побрзото и поуспешното пригодување 
на стопанството кон новите услови на стопанису-
вање, како и на активноста на сите субјективни 
сили на општеството за остварување одлуките и 
ставовите на Извршниот комитет и IV Пленум на 
ЦК СКЈ. 

Успешниот стопански развиток е овозможен и 
со зголемените производни капацитети и подобрите 
производни можности речиси во сите стопански 
дејности, со подоброто снабдување со репродукци-
они материјали, како и со усовршувањето на про-
изводството преку воведување посовремена тех-
ника и ширење на производството со кооперација 
и специјализација. 

Земјотресот во Скопје, и покрај негативните 
последици за производството, во некои стопански 
дејности услови повисока активност, а особено во 
градежништвото и сообраќајот, кои имаа непосред-
на врска со обновата и изградбата на Скопје. Врз 
оваа основа зголемена е и инвестиционата дејност. 

Преку полибералното кредитирање постигнати 
се поволни услови за развој на производството и 
реализацијата и на дел од порано создадените пре-
кумерни резерви на некои производи. 

Поволните стопански движења во 1963 година 
се придружувани и со извесни проблеми, за чие 
решавање во овој план се посветува поголемо вни-
мание, а такво внимание треба да се посвети и во 
плановите на сите општествено-политички заедни-
ци и работни организации, како и сите општестве-
ни органи што ќе одлучуваат за мерките на теков-
ната стопанска политика во 1964 година. Меѓу овие 
проблеми особено се истакнува проблемот на елек-
тричната енергија, јагленот, обезбедувањето на 
индустријата со суровини од земјоделско потекло 
и репродукциони материјали од увоз, проблемот 
на недоволните капацитети на услужните дејности 
и друго. Недостигот од некои земјоделски произ-
води, а особено на сточарски производи, бил и по 
се изгледа ќе остане и натаму значаен фактор на 
нестабилноста на пазарот и фактор за ограничу-
вање побрзиот реален пораст на личната потро-
шувачка. Во 1963 година дојде и до поизразита 
неусогласеност помеѓу сообраќајните капацитети и 
потребите на стопанството, кои можат да бидат 
проблем и во идната година. 
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Во планот за 1964 година се сметало на овие и 
други проблеми и во границите на општите усло-
ви во 1964 година се предвидени такви движења 
во стопанството, кои, при положба на поуспешно 
решавање на одделните проблеми, можат да бидат 
и подобри, односно во некои сектори да се пос-
тигнат поголеми резултати од предвидените во 
планот. 

Економската политика во 1964 година, како 
прва година од Седумгодишниот план, развивајќи 
ги и натаму позитивните тенденции што беа цри-
сутни во 1963 година, треба да осигура успешен, 
хармоничен и брз стопански развиток, кој ќе биде 
и во духот на основните концепции за развитокот 
на стопанството во следниот седумгодишен период. 

Покрај општите економска и општествени ус-
лови, остварувањето на планот во 1964 година ќе 
се обезбедува и со преземање на посебни мерки 
за материјално обезбедување, за подобра органи-
зација на работата, за создавање услови за пости-
мулатиБно стопанисување, за зголемување про-
дуктивноста на трудот, за стабилизација на паза-
рот и друго. Предвидениот развиток во идната го-
дина го овозможуваат, исто така, и веќе остваре-
ните значајни вложувања во реконструкциите и 
новите производни објекти, што треба да бидат 
пуштени во погон во 1964 година, подоброто иско-
ристување на постојните капацитети, поголемата 
ориентација кон зголемување на производството 
за извоз, про јавената тенденција во работните ко-
лективи зголемувањето на производството да се 
остварува со умерен пораст на запослените и ре-
лативно високиот пораст на продуктивноста на 
трудот. 

Обновата и изградбата на Скопје како и на-
тамошното поинтензивно инвестирање воопшто, ќе 
услови стопанската и општествената активност и 
во идната година да биде проследена со динамика 
на забрзан развиток и со остварувањето на обем-
ните задачи, а особено во областа на градежни-
штвото. 

За остварувањето на обележените цели и за-
дачи во стопанскиот развиток потребно е поши-
роко и поинтензивно да се применуваат научните 
достигања во соодветните стопански области, да 
се организираат и преземаат научни истражувања 
за унапредувањето на стопанството. 

Во реализацијата на политиката за развитокот 
на стопански недоволно развиените подрачја во 
Републиката потребно е да се обезбеди поголема 
активност во остварувањето на започнатата инве-
стициона изградба, нејзиното довршување и акти-
вирање на објектите. 

За остварувањето на целите и задачите поста-
вени во овој план, со кое треба да се обезбеди на-
тамошен материјален и културен напредок, брз 
.пораст на стопанството и животниот стандард на 
населението, неопходно е потребно и понатаму да 
се остварува поголема активност и настојување од 
сите општествено политички организации и сите 
органи на општественото самоуправување за да 
можат целите и задачите да се остваруваат што 
поуспешно. 

Поѓајки од досегашните резултати како и од 
можностите и условите за развиток, Собранието 
на СР Македонија ги утврдува следните цели и 
задачи на стопанскиот и општествениот развиток 
во 1964 година: 

Глава I 

ПРОИЗВОДСТВО 
1. Производство во 1964 година се оценува да 

продолжи со интензивна стопа на пораст. Поаѓајќи 
од постигнатите резултати и од општите услови на 
стопанисување, обемот на производството во 1964 
година се оценува да се зголеми за околу 16%, а 
производството во општествениот сектор за при-
ближно 20%. 

Оценетиот пораст на производството се темели 
врз подоброто искористување на постојните ка-
пацитети, вклучувањето во производството на нови 
капацитети, особено во областа на индустријата и 
градежништвото, подоброто обезбедување на про-
изводството со репродукциони материјали, созда-
дените услови за зголемување на приносите и про-
ширувањето на засеаните површини во земјодел-
ството, поинтензивната дејност на сообраќајот, тр-
говијата и другите области како и подоброто иско-
ристување на постојните можности за зголемува-
њето на извозот. Вака оценетиот пораст се засно-
вува и врз зголемената инвестициона дејност вооп-
што, а посебно во врска со обновата и изградбата 
на Скопје, како и условите што се создаваат со 
општата забрзана стопанска активност во земјата. 

Предвидената стопа на пораст на производ-
ството во 1964 година поаѓа од прилично високото 
ниво, остварено во 1963 година, што претставува, 
со самото тоа, голема задача. За остварувањето на 
предвиденото производство ќ(е биде потребна по-
голема и постојана мобилност на сите фактори за 
решавањето на проблемите од областа на произ-
водството. Успешното решавање на тие проблеми 
дава реални услови подобро да се искористат ма-
теријалните и другите фактори, а со тоа да се 
оствари и поголемо производство од предвиденото. 

2. Постојат материјални л други услови инду-
стриското производство во 1964 година да продол-
жи со забрзаната динамика остварена во 1963 го-
дина и да се оствари стопа на пораст од околу 16%. 
Во рамките на општата стопа на пораст, со рела-
тивно повисока динамика, постојат услови и треба 
да биде остварено производство, особено во хеми-
ската индустрија, црната металургија, индустри-
јата за хартија и тутуновата индустрија. 

Остварувањето на вака предвидениот пораст 
и движење на производството во индустријата е 
условено, пред се од поактивното искористување 
на постојните капацитети. Постојат реални услови 
во 1964 година во овој поглед да се постигнат по-
значајни резултати и на тој начин да се оствари 
понатамошен пораст на индустриското производ-
ство. Исто така, значаен фактор за зголемувањето 
на производството во 1964 година претставуваат 
новите погони што се во градба, во реконструкција 
и проширување. Во 1964 година треба да бидат 
пуштени во работа повеќе капацитети од кои како 
поражни се капацитетите за производство на ка-
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нализациони цевки, градежна и друга керамика, 
метална галантерија, фрижидери за домаќинството 
погоните во хемискиот комбинат „Билјана" за до-
децил-безол, монохлор оцетна киселина, магне-
зиум-хлорид; погоните во „Наум Наумовски — 
Борче" за поливинил-хлорид, ПВЦ гранулат и ви-
нил-ацетат, винил-азбестни плочи, феросилациум, 
мермерни блокови и плочи, хартија и целулоза, 
памучно предено, декоративни, памучни и свилени 
ткаенини, крупна горна кожа и др. 

Важно е да се обезбеди што поскоро и навре-
мено пуштање во работа на новите погони, бидејќи 
тие претставуваат значајна основица врз која се 
темели развојот и стопата на пораст на индустри-
ското производство во 1964 година. 

Општествено-политичките органи и организа-
ции треба активно да се ангажираат и да укажу-
ваат помош во преземањето мерки за подоброто 
искористување на постојните капацитети и навре-
меното пуштање на новите погони. 

Пред стопанските организации и другите орга-
ни во 1964 година и натаму останува како многу 
важна задача обезбедувањето на побрзо и поефи-
касно пригодување структурата на производството 
кон положбата на пазарот и другите услови на 
стопанисување, потрајно и постабилно решавање 
на проблемот за обезбедување на индустријата со 
репродукциони материјали, а особено на индустри-
јата што користи земјоделски суровини и матери-
јали од увоз, порад ика лио отстранување на при-
чините што ја прават ^операцијата и специјали-
зацијата нестабилна и го ограничуваат нејзиното 
ширење и слично. 

Според засеаните површини во 1963 година се 
очекува дека ќе бидат откупени поголеми коли-
чества ^ферментиран ТУТУН, што ќе услови на-
тамошен пораст на производтвото во тутуновата 
индустрија во 1964 година. Подобри у с л о в и можат 
да се очекуваат и за другите видови ИНЛУСТПИИ 

кои користат земјоделски СУРОВИНИ, иако за кла-
т е н а т а и шеќерната инлуетпија снабттувапчето и 
натаму ќе преставува проблем, па ќе бидат по-
ТПРКТТИ МНОГУ поголеми напони за максимално 
можно отстранување на тешкотиите со коч ќе биде 
соочено производството на овие индустрии. 

Во границите на- општите биланси за увоз на 
репродукциони материјали постојат УСЛОВИ ТТРОИЗ-

рпттлгп^пто ла бине пооеловчо и подоело обезбедено. 
Меѓутоа, повисокиот скок во ПРОИЗВОДСТВОТО ќе 
бт*тге тесно ПОВРЗАН СО остварениот извоз од самиве 
стопански организации и самоЛинач^лањето на 
дел од увозните репролукциони материн али. 

ОттштоЈугословенскиот ел^ктпобилачс И ПРОИЗ-

ВОДСТВОТО на електрична енергија во СР Македо-
н к а се базираат врз просечна климатска година. 
Ова наметнува потреба Електростопанската заед-
ница, заедно со потрошувачите, а особено со прет-
пријатијата од електрохемијата и електрометалур-
гијата, благовремено да преземат посебни мерки 
со кои да се обезбеди динамичното собразување на 
производството со снабдувањето на електрична 
енергија. 

Производството во 1964 година претпоставува 
натамошен пораст на домашната потрошувачка. 
Меѓутоа, треба да дојде до поголема ориентација 
кон одвојување на странските пазари и афирми-
рање на производството, со кое треба да се обез-
беди поголема постојаност на странскиот пазар. 

Во 1964 година треба да дојде до натамошен 
пораст на обемот на извозот на индустриските сто-
ки. Се цени дека вкупниот обем на извозот ќе 
биде зголемен за преку 11%. Извозот на индустри-
ски стоки, без тутунот е знатно поголем и се цени 
дека ќе изнесува 21%, наспроти индустриското 
производство кое се предвидува да биде зголемено 
за околу 15%. 

Потребите во врска со обновата и изградбата 
на Скопје наложуваат индустријата во нашата Ре-
публика до максимум да се ориентира и кон, задо-
волување на овие потреби. 

Зголемувањето општиот учинок во производ-
ството, нивото на продуктивноста на трудот и по-
добрувањето организацијата на работата, исто така, 
претставува важна задача од чие решавање за-
виси натамошната консолидација на стопанските 
организации и поефикасно искористување на ос-
новните фондови. 

Во 1964 година продуктивноста на трудот тре-
ба да биде зголемена за приближно 12%. Порастот 
на зголемувањето на општиот учинок во производ-
ството, преставува посебна задача па ќе треба да 
се вложат напори за неговото остварување. 

Стопанските организации и другите фактори 
треба да продолжат со напорите за подобрувањето 
на акумулативноста и да преземат поенергични 
мерки за отстранувањето на загубите. Поефикасно-
то искористување на средствата, подобрувањето 
организацијата на работењето, примената на со-
времената технологија и научните достигања по-
доброто усогласување на производството со бара-
њата на пазарот — се најнужните мерки што тре-
ба да ги преземат стопанските организации за 
остварувањето на оваа задача. 

Истражувачките работи во 1964 година и на-
таму ќе продолжат. Во издишувањето на задачите 
во овој поглед посебно треба да се зголеми уче-
ството на стопанските организации со цел за про-
ширување на работите. Ова ќе биде овозможено 
особено со ослободувањето од плаќање придонес 
за рударството, кои средства треба да бидат насо-
чени кон редовното зголемување и обезбедување 
на минералните резерви. 

3. Врз основа на расположивите капацитети и 
постојните економски услови се оценува дека зем-
јоделското производство во 1964 година, ПРИ про-
сечни климатски услови ќе достигне пораст од 
преку 6% во однос на оценката за 1963 година. Во 
општествениот сектор се оценува дека производ-
ството ќе се зголеми за преку 15%, а во приват-
ниот сектор, заедно со кооперацијата, приближно 
за 3%. 

Се оценува дека поледзлското производство ќе 
се зголеми за околу 7%, а сточарског за око пу 4%. 

Поповолните економски услови, како што се 
зголемените цени на некои производи, зголемените 
промили и друго кои позитивно се одразија врз 
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производството во 1963 година, ќе влијаат и во 
1964 година и тие треба да имаат позитивен одраз 
врз зголемувањето на производството, подоброто 
користење на производните средства и воведува-
њето на современа технологија. Сето ова треба да 
го овозможи подобрувањето на економската по-
ложба на стопанските организации и намалува-
њето на загубите. Подобрите економски услови за 
земјоделското производство овозможуваа да се 
создаде поголема заинтересираност и кај индиви-
дуалните производители за зголемување на про-
изводството и кооперирање со земјоделските орга-
низации. Преку ^оперирањето, покрај другото, 
треба да се овозможи проширување примената на 
современата агротехника. 

Како особено важна задача, посебно во опште-
ствениот сектор, се поставува зголемувањето на 
производството на месо, млеко и јајца, од кои се 
чувствува недостиг во снабдувањето на населе-
нието. За оваа цел потребно е, покрај другото, да 
се зголеми бројот на продуктивниот добиток, пр-
венствено од сопствено производство да се подо-
бри неговата расна состојба и да се зголемат при-
носите. Изградените живинарски фарми треба да 
се активираат за да се обезбеди поголемо произ-
водство на месо и јајца. 

За обезбедување на поголемо и постабилно 
производство треба што повеќе да се користат 
позитивните искуства од договарањето за испорака 
на производството по однапред утврдени цени и 
тоа да се претвара во постојан систем во односите 
помеѓу производителите, потрошувачите и тргов-
ската мрежа. Условите за обезбедување со репро-
дукционен материјал, постојаната кредитна поли-
тика и нејзиното натамошно подобрување пози-
тивно ќе се одразат врз ориентацијата на произ-
водството и неговото унапредување. 

Во општествениот сектор треба да се постигне 
порационално користење на средствата за произ-
водство, а особено на механизацијата, насадите, 
сточарството и мелиоративните системи. Ова треба 
да придонесе да се оствари поголема продуктив-
ност од 13%, економичност, зголемување на лич-
ните доходи, создавање фондови и воопшто ефи-
касно стопанисување. Поактивниот однос на зем-
јоделските организации кон модернизацијата на 
производството, јакнењето на економските еди-
ници, подобрувањето организацијата на работата 
и отстранувањето на слабостите во работењето и 
раководењето треба да доведе до покачување на 
производството. Остварувањето на овие задачи из-
искува поголемо внимание по однос подобрувањето 
квалификациите на работниците и обезбедување-
то со стручен кадар. Современата технологија 
во општествениот сектор треба да најде уште 
поширока примена, за која цел на земјоделст-
вото ќе му бидат ставени на располагање повеќе 
средства за производство — вештачки ѓубрива, 
квалитетно семе, механизација и др. 

Зголемувањето на производството во приват-
ниот сектор, покрај другото, базира врз ^опера -
цијата со земјоделските организации, врз подо-
брото обезбедување со репродукционен материјал 

и друго, ^оперирањето со индивидуалните зем-
јоделски производители, како метод и средство 
за унапредувањето на земјоделското производ-
ство, поопштествувањето на процесите на произ-
водството и развитокот на социјалистичките од-
носи на село треба да биде ориентирано, пред 
с§, кон зголемување производството на стоки за 
пазар и да се засновува врз заемниот економски 
интерес и на земјоделските организации и на ин-
дивидуалните производители. 

Во 1964 година една од поважните задачи во 
земјоделството е позголемувањето на извозот. Се 
предвидува извозот на земјоделски производи дека 
треба да биде зголемен за околу 19%. 

Во 1964 година сеидбените површини треба 
да бидат знатно зголемени кај општествениот и 
приватниот сектор и со тоа да се намалат повр-
шините под угари. Ова особено треба да дојде до 
израз во општествениот сектор, кој за оваа цел 
е обезбеден со потребната материјално- техничка 
база. 

Зголемувањето на земјоделското производство 
треба да се оствари, пред се, преку зголемува-
њето на производството на индустриските и жит-
ните култури. 

4. Во текот на 1964 година во шумарството 
се очекува натамошно зголемување и подобру-
вање на шумското производство и шумско-одгле-
дувачките и инвестиционите работи. 

Во текот на 1964 година сите заинтересирани 
општествени фактори ќе продолжат со мерките 
за подобрување чувањето на шумскиот фонд, како 
и со примена на поинтензивни мерки за него-
вото зголемување. Во 1964 година сечата во сите 
шуми треба да достигне ниво од 780.000 м3, што 
претставува пораст од преку 5% во однос на про-
цената во 1963 година, односно за околу 10% во 
однос на исполнувањето во 1962 година. Во рам-
ките на ова производство се очекува сечата во 
организациите на општествениот сектор да до-
стигне ниво од 400.000 м3, што претставува 61,5% 
од вкупната сеча, а зголемување за 12,2% во од-
нос на процената во 1963 година. Напоредно со 
зголемувањето обемот на сената во текот на 1964 
година се очекува понатамошно подобрување на 
структурата на шумското производство преку по-
качувањето на производството на индустриско-
техничкото дрво. 

За подобрувањето на шумскиот фонд и ин-
тензивирањето на шумарството и во 1964 година 
ќе продолжат вложувањата во шумско-одгледу-
вачките брзорасни дрвесни видови и инвестици-
оните работи. Во шумско-одгледувачките работи 
се очекува зголемување на интензивните мерки 
во мелиорацијата на постојниот шумски фонд. 

5. Поинтензивно^ инвестирање, карактерис-
тично за последните неколку години, се предви-
дува да продолжи и во идната година. Ова ќе 
создаде потреба за извршување на поголем обем 
градежни работи во областа на стопанството и во 
^стопанските дејности. Обновата и изградбата на 
Скопје претставува една од најважните задачи, 
за чие извршување градежната оператива ќе тре-
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ба да вложи посебни напори. Градежната опера-
тива, исто така, ќе биде ангажирана и ќе треба 
да обезбеди редовна градба и довршување на дру-
гите објекти во областа на стопанството и опште-
ствениот стандард. 

Зголеменото ниво на инвестициите во 1964 го-
дина и програмата за обнова на Скопје претста-
вува основа за тоа, обемот на градежните работи 
во идната година да биде зголемен за близу 15% 
во кое градежната оператива на СРМ ќе учест-
вува со 40%. Во овие рамки обемот на градежните 
работи во стопанството се предвидува да биде по-
качен за 9%, а обемот на изградбата на објектите 
од општествениот стандард и другите нестопански 
дејности за 20%. 

Предвидениот пораст на обемот на градеж-
ните работи во 1964 година претпоставува макси-
мално искористување на капацитетите во СР Ма-
кедонија како и ангажирање на дел од опера-
тивата од другите републики. Во извршувањето 
на задачите во обновата и изградбата на Скопје, 
градежната оператива од СР Македонија треба 

да се ангажира знатно повеќе отколку во 1963 
година и на тој начин да придонесе за редовното 
извршување на програмата. 

Зголемениот обем на градежните работи во 
1964 година наложува и соодветно зголемување на 
капацитетите на градежните претпријатија и 
претпријатијата за завршно-инсталатерски ра-
боти. Зголемувањето на капацитетите, како на го-
лемите така и на помалите претпријатија, треба 
да се обезбеди преку опремување, а посебно со 
воведување на современа организација во рабо-
тата и со зголемувањето продуктивноста на тру-
дот. За навременото и целосното изготвување на 
инвестиционо-техничка документација проектан-
ските организации треба да станат силни проек-
тански капацитети со кадри од сите технички 
струки. 

Предвидениот обем на градежните работи во 
1964 година како и очекуваниот висок обем на 
градежните работи во идните години, бара знатно 
проширување на материјалната основа на гра-
дежништвото, како во поглед зголемувањето на 
производството на современи материјали и изна-
оѓање конструктивни решенија за рационална из-
градба, така и во поглед на знатно поголема опре-
меност на градежништвото со механизација. 

Зголемениот обем на станбената изградба со 
особено обемни и одговорни задачи во обновата 
и изградбата на Скопје наложува побрза и по-
смела примена на нови технички и технолошки 
решенија и нови организациони* облици, кои ќе 
ја забрзат и поефтинат станбената изградба. 
Градежната оператива треба повеќе да се ориен-
тира кон презимање на комплексна изградба на 
инвестиционите објекти и со тоа да ги искористи 
предностите на ^операцијата во оваа област. 

Положбата во Сккопје по земјотресот укажа 
на некои слабости во изведувањето на досегаш-
ната изградба. Затоа ќе биде потребно градбата 
да се одвива под далеку построги критериуми ово 
поглед употребата на материјалите, начинот на 
проектирањето и изведување на работите. Треба 

да се засили надзорот над градбата како еден 
од факторите кој ќе обезбеди посолидна изградба. 

Снабдувањето на градежната оператива со ос-
новните градежни материјали во 1964 година на-
метнува потреба претпријатијата од градежната 
индустрија да постигнат максимално искористу-
вање на нивните капацитети. Во набавката на 

неопходните материјали оперативата ќе треба да 
се потпре и на изворите од другите места во зем-
јата, што изискува благовремено подготвување и 
договарање за потребните количества. 

6. Зголемената стопанска активност воопшто, 
како и зголемените потреби од превоз во Скопје 
знатно ги зголемуваат потребите од превоз и дру-
гите услуги од областа на сообраќајот. 

Поаѓајќи од расположивите капацитети и по-
требите за превоз во 1964 година, се оценува дека 
физичкиот обем на сообраќајот во целина ќе биде 
зголемен за околу 13%. Во овие рамки превозот 
на стоките се предвидува да биде зголемен за 
околу 17%, а превозот на патници за 6 до 7%. 

Обемот на сообраќајните услуги во дру мекиот 
и градскиот сообраќај се очекува да биде оства-
рен со релативно поголем пораст. 

Задоволувањето на потребите од превоз на 
стоки во железничкиот сообраќај бара посебни 
мерки. Проблемот се јавува во општој у гос ловен-
ски размери и во склопот на нив ќе треба да се 
решава. Меѓутоа, постојат можности за неговото 
ублажување и тие треба да се искористат преку 
изнајдување на внатрешни резерви и порацио-
нално користење на капацитетите. Напоредно со 
тоа треба да се оствари поголема рамномерност 
во превозот со поширока примена на системот за 
долгорочно договарање помеѓу корисниците и тран-
спортните организации, воведување на товарење 
и истоварување ноќе, во недела и празници, по-
широка примена на механизациони и други сред-
ства за современо претоварување и транспорт, 
определување приоритет за одреден превоз како 
и презимање на други организациони, економски 
и технички мерки. 

Во дру мекиот сообраќај потребни се натамош-
ни мерки за подобро искористување на капаци-
тетите, а во ПГГТ сообраќајот санирање на капа-
цитетите во Скопје. Од побрзото решавање на 
проблемите во Скопје, обемот на ПТТ услуги мо-
же да биде и поголем од предвидениот. 

За извршување задачите во 1964 година и 
^долгорочното решавање на појавените проблеми 
во областа на сообраќајот, потребно е да продол-
жи изградбата на потребните капацитетите, про-
ширување, реконструкција и модернизација во сите 
гранки на сообраќајот. Во идната година треба 
да се засилат работите на делницата Гостивар 
—Кичево од пругата Гостивар—Охрид, опрему-
вање со транспортни средства, изградба на же-
лезничкиот јазел во Скопје, изградба и модерни-
зација на патиштата, а во прв ред на автопатот 
„Братство—Единство" и Прилеп—Градског авто-
матизација на месната телефонија и слично. 
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7. Врз база на предвидувањата за движењето 
на производството и потрошувачката, во 1961 го-
дина се очекува стоковниот промет во трговијата 
на мало да се зголеми за околу 16%. 

Реализацијата на ваквиот обем на прометот 
неодложно упатува кон зголемување на напорите 
за побрз развиток на трговијата. За таа цел ќе 
биде потребно проблемите на трговската мрежа да 
се решаваат и во оваа година. Стекнатото иску-
ство во решавањето на прашањето за продажниот 
простор во Скопје треба да продолжи и во 1964 
година, со тоа што ќе се користи и во другите 
подрачја за решавањето на ваквите акутни про-
блеми. Притоа се наложува осовременување и по-
рационално користење на продажниот простор со 
воведување на повеќе смени и друго. 

Во 1964 година, со оглед на постојните про-
блеми во снабдувањето со земјоделско-прехран-
бени производи особено со месо, млеко и други 
производи од сточарството, неопходно е да про-
должат настојувањата на општините и снабду-
вачките организации во правец на благовремено 
обезбедување на пазарот со доволни количества 
на вакви производи и на стабилизација на нив-
ните цени. За остварувањето на оваа цел треба 
да се поддржува и понатаму да се усовршува до-
говарањето на производството, што во 1963 го-
дина веќе даде позитивни резултати. 

8. Изградените капацитети во последните го-
дини како што се хотелите, мотелите, бањите, 
планинските домови и другите објекти од овој 
вид, претставуваат солидна основа за развивање 
на домашниот и странскиот туризам во 1964 го-
дина. Потребно е колективне во овие органи-
зации и другите заинтересирани општествени фак-
тори да вложат напори преку подобрувањето на 
условите за вршење на услуги во поглед на сме-
стувањето, исхраната, забавата, цените и друго, 
да создадат поголем интерес за подобро користе-
ње на изградените хотелско-туристички објекти. 
Тоа треба да овозможи порационално користење 
на вложените средства, поголема рентабилност и 
економичност и подобра положба на организа-
циите. Покрај тоа потребно е да се довршат об-
јектите што се во изградба и да продолжи модер-
низацијата и изградбата и на други угостителски 
и туристички објекти. 

Во 1964 година ноќевањата на странските ту-
ристи се предвидува да се зголемат за околу 25%. 
Остварувањето на ваквиот пораст на странски по-
сетители бара поголема активност и на стопан-
ските организации што се занимаваат со прифа-
ќањето на странски туристи и вршење на турис-
тички услуги, а посебно на подрачјето на Скопје. 

Прометот во угостителството во 1964 година 
се смета да се зголеми за околу 17%. Реализаци-
јата на ваквиот обем на прометот наложува знат-
но да се зголеми активноста на угостителските 
организации во правец на подобро и целосно за-
доволување на зголемените побарувања на уго-
стителски услуги. Понатамошното ширење и мо-
дернизација на постојните угостителски објекти 
и создавање на крупни, современо организирани 

и опремени угостителски организации е услов за 
зголемувањето и подобрувањето на услугите. 

За подигањето квалитетот на угостителските 
услуги и понатаму треба да се оспособува уго-
стителскиот кадар. 

9. Во 1964 година занаетчиството ќе подмирува 
знатно поголеми потреби на граѓаните и стопан-
ството. 

Поаѓајќи од ова, обемот на занаетчиската деј-
ност во 1964 година се предвидува да биде зго-
лемен за близу 15%. Во овие рамки најголем дел 
од порастот треба да понесе занаетчиството на 
општествениот сектор. 

Развојот на занаетчиското производство и 
услугите со поинтензивна динамика на пораст на-
лага да се вложат посебни напори и далеку по-
голема организираност во остварувањето на за-
дачите во 1964 година. Освен тоа останува и 
натаму да се обезбедува зголемување на занает-
чиското производство и услугите во дефицитар-
ните занаети особено во елеЈггро-инсталатерскиот, 
електро-механичкиот, механичарскиот, метало-
инсталатерскиот, занаетите за лични услуги, сер-
виси за моторни возила и друго. 

Недостигот од работни простории и потребата 
од засилено опремување со современи средства 
за работа, треба да биде поуспешно решаван во 
1964 година. За таа цел е потребно општинските 
собранија да посветат поголемо внимание на ре-
шавањето проблемот на работните простории и 
да ангажираат повеќе средства од сопствените 
фондови. Посебно треба да им се овозможи на 
одделни производни претпријатија тие да отворат 
сервиси за одржување и ремонт на трајните добра. 

Даночната политика треба да придонесе за на-
тамошното ширење на занаетчиството, а особено 
на оние занаети за кои се чувствува потреба. 

Глава II 

З А П О С Л Е Н О С Т 
Во согласност со предвидениот пораст на оп-

штествениот производ, се очекува вкупната за-
посленог да порасне за околу 8% во однос на 
1963 година. Вкупниот пораст на новозапослените 
се предвидува да изнесува близу 17 илјади лица. 

Во политиката на заложувањето работните 
организации треба да настојуваат што порацио-
нално да ги користат постојните резерви од ра-
ботна сила, да пристапат кон постепено ликви-
дирање на ^продуктивните работни места, да 
продолжат со натамошна примена на нова и со-
времена организација, примена на нова техно-
логија, користење на научните достигања и друго. 

Покрај тоа, треба да се запослуваат пред сб, 
оние што завршиле разни школи и курсеви за 
стручно оспособување, жени и младинци. 

Најголем пораст на >апослување се очекува 
да се оствари во градежништвото. Кај другите 
стопански дејности се предвидува умерен пораст 
на ново зажалување. 

Во ^стопанските дејности во 1964 година се 
предвидува незнатен пораст на запослување. Кај 
нив највисока стопа се очекува да се оствари во 
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културна-просветната и здравствено- социјалната 
дејност. 

Кај органите на власта и управата треба да 
продолжи тенденцијата за натамошно задржува-
ње нивото на запослените од претходните години. 

Во текот на 1964 година се смета дека ќе се 
отпочне со подготовките за примена на уставната 
одредба за скратено работно време. За да се ост-
вари, ова, покрај другите услови, потребни се 
многу сложени обемни мерки: технички, органи-
зациони други. Во врска со ова треба благовре-
мено да се согледаат проблемите што ги предиз-
викува примената на оваа одредба и да се за-
почне со потребните подготовки, посебно со сту-
д и ј а т а и организаторка га работа, како што е 
потребата од работа во смени, работа во органи-
зации каде што има потреба од непрекинат про-
цес на работа и слично. 

Во 1964 година нужно е соодветните органи 
и организации како и разни институции, да при-
стапат кон создавање услови за формирање на 
определен профил на квалификувани кадри во 
зависност од потребите на стопанството. Во оваа 
линија треба да се насочат и напорите на стопан-
ските организации кои за тоа имаат услови и 
можност. Напорите за обнова и изградба на Скоп-
је налагаат потреба од ангажирање работна сила 
за нови видови дејности, што се сврзани за опре-
делени квалификации. Исто така се очекува да 
започне индустрискиот начин на градба, кој из-
менува соодветни квалификации. Меѓутоа, со оглед 
на тоа дека оквалификување^ е цроцес кој трае 
повеќе години, нужно е во тој поглед да се при-
стапи поорганизирано и на овој проблем да му 
се обрне поголемо внимание. 

И во 1964 година треба да се вложат напори 
за поголемо ангажирање на работната сила во 
терцијалните дејности, разните занаетчиски деј-
ности, дејностите за домашните ракотворби и 
слично. 

Со изградбата на приградските населби во 
Скопје и со изградбата на ново Скопје во иднина 
се повеќе ќе се чувствува потреба од развивање 
на услужните делатности, со кое ќе се овозможи 
ослободувањето на жените од обврските кон до-
маќинството и нивното активно вклучување во 
стопанските и вонстопанските дејности. Со оглед 
на изразито нискиот активитет на градот Скопје, 
императиви се наметнува потребата од негово 
зголемување, кој би се доближил до степенот 
на активитетот на другите градови во нашата 
земја. Ова би се постигнало со зголемување уче-
ството на женската работна сила во областа од 
општествениот живот, а посебно во стопанството1. 
Како во стопанството, така и во другите области, 
на извесни работни места изречно да му се дава 
предност на заболувањето на женската работна 
сила, а во областа на трговската мрежа и уго-
стителството само во исклучиви случаеви треба 
да се запослува машка работна сила. 

Глава III 

ПРОДУКТИВНОСТ НА ТРУДОТ 

Остварената релативно висока стопа на по-
раст на продуктивноста на трудот во 1963 година 
без сомневање претставува значаен резултат по-
стигнат во таа година. Меѓутоа, во стопанството 
сб уште постојат производни резерви што про-
излегуваат, главно, од недоволното искористување 
на постојните капацитети. 

Со оглед на тоа дека услови на работење Ј* 
другите фактори кои во 1963 година придонесоа 
за знатно зголемување продуктивноста на трудот, 
ќе делуваат и во 1964 година, и во резултат на 
тоа, порастот на производството во знатен дел 
ќе биде остварен преку зголемената продуктив-
ност на трудот. Продуктивноста на трудот во оп-
штествениот сектор на стопанството се оценува 
да се зголеми за преку 10%. Порастот на продук-
тивноста се предвидува да се оствари во сите 
стопански области, а најмногу во земјоделството 
и индустријата. 

Релативно висока стопа на пораст на про-
дуктивноста на трудот треба да биде остварена 
првенствено со подоброто користење на резервите 
од работна сила, со усовршувањето на техно-
лошкиот процес на производството, со модерниза-
цијата на производните капацитети и др. Исто 
така, приливот на нови квалификувани кадри и 
стручно оспособување на постојната работна рака 
во голема мера ќе влијае врз зголемувањето про-
дуктивноста на трудот. Покрај тоа, посебно вни-
мание треба да му се обрне на натамошното раз-
вивање на научноистражувачката работа и при-
мената на неговите резултати во производството. 
Во тој правец треба да се развива научноистра-
жувачката работа непосредно во поголемите и 
развиените работни организации и заедничките 
научноистражувачки институции на повеќе ор-
ганизации и нивните здруженија, како и сора-
ботката на стопанските организации со само-
стојните научноистражувачки институции. 

Погоре спомнатите мерки ќе бидат дотолку 
побрзо реализирани, а постигнатите резултати ќе 
бидат поголеми, доколку ќе биде консеквентно 
применет системот на внатрешната расподелба 
на личните доходи, кои се темели на основниот 
принцип на социјалистичкото начело — распо-
делбата да е сразмерна на вложениот труд и по-
стигнатиот резултат. Треба да се преземат нај-
обемни мерки за реализацијата на ова начело, 
прокламираа и нагласено во новиот Устав. 

Посебно внимание треба да се обрне на ква-
лификуваните и висококвалификуваните стручни 
кадри за најрационално користење на нивните 
умствени и физички способности, со цел за по-
стигање на максимални можни резултати. Ова 
треба да се поткрепи и со нивната лична заин-
тересираност за постигнување на подобри резул-
тати на своето работно место, потесната органи-
зациона единица и во целата работна организација. 
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Глава IV 

И З В О З 

Остварените позитивни движења во извозот 
во последните две години се предвидува да про-
должат и во идната година. Со цел за понатамошно 
зголемување на извозот, треба да се преземат мер-
ки кои ќе овозможат поголемо производство на-
менето за извоз, како и да се создадат соодветни 
услови за подобро пригодување структурата на 
производството кон можностите за пласман на 
странските пазари. Во рамките на општата поли-
тика, понатамошното усовршување механизмот на 
надворешно-трговскиот и девизниот режим, сто-
панските организации од нашата Република треба, 
преку понатамошно зголемување на извозот, по-
адекватно да се вклучат во меѓународната поделба 
на трудот и стопанските односи во странство. 

Во 1964 година се очекува извозот да се зго-
леми за околу 12,5%. Ова зголемување' се предви-
дува да се оствари, како и досега, претежно од по-
големиот извоз на индустриски производи. 

За остварувањето на зака предвидениот извоз, 
покрај зголемувањето на производството наменето 
за извоз, треба да се постигнат далеку поголеми 
резултати во поглед подобрувањето на квалитетот 
и проширувањето на асортиманот, според бара-
њата на странските пазари. Ова бара постојано 
испитување —• освојување и афирмација на на-
шите производи на странските пазари. Освен тоа 
треба да се обезбеди конкурентна способност на 
стопанските организации за странските пазари и 
со тоа да се овозможи порентабилно делување. Ова 
налага понатамошно зголемување продуктивноста 
на трудот и намалување трошоците на производ-
ството наменето за извоз. Со потесни врски, сора-
ботка, кооперација и разни видови на интегра-
ција меѓу производните стопански организации и 
организациите што се занимаваат со извоз, треба 
да се прошируваат и постојано да се зголемуваат 
можностите за зголемување на извозот. 

Зголемувањето на извозот треба да доведе до 
подобро користење на капацитетите, постојаност на 
производството и да овозможи подобро снабдување 
со репродукциони материјали од увоз. 

ДЕЛ ТРЕТИ 

Глава V 

ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА 

1. Поаѓајќи од остварувањето на предвидените 
цели и задачи во поглед на стопанскиот развој во 
идната година, кои се базираат врз натамошното 
зголемување на производство го и продуктивноста 
на трудот, реалната лична потрошувачка во 1964 
година ќе оствари натамошен пораст од околу 9%. 

Зголемувањето на личната потрошувачка во 
одделни работни организации и општествено-по-
литички заедници ќе зависи од конкретните ре-
зултати на работата и делувањето во тие органи-
зации и општествено-политички заедници. 

До натамошен пораст на реалната личца по-
трошувачка се очекува да дојде и кај индивиду-
алните земјоделски производители и занаетчии 
како резултат на очекуваниот пораст на произ-
водството во овие области. 

2. Реалните лични доходи на еден запослен во 
општествениот сектор треба да се зголемат за 
околу 8%, што е во сообразност со предвиденото 
движење на продуктивноста на трудот. Личните 
доходи на лицата запослени во државните органи 
и општествените служби треба да се зголемуваат 
во сообразност со промените на личните доходи во 
стопанството и резултатите на овие органи што ќе 
ги постигнат во задоволувањето на општествените 
потреби. 

3. Врз нивото на личната потрошувачка ќе 
има влијание и делот од ^потрошените потрошу-
вачки кредити пренесени од 1963 година и новите 
потрошувачки кредити што ќе бидат одобрени на 
граѓаните на Скопје. 

4. Се предвидува расходите на социјалното оси-
гурување во 1964 година да се зголемат за околу 
16%. Притоа, примањата по основ на пензии и 
инвалиднини ќе се зголемат за околу 24%, со што 
треба да се покријат зголемените пензии и инва-
лиднините кои произлегуваат од зголемениот број 
на категории, како и промените за деца да имаат 
поблаг пораст во вкупните расходи на социјалното 
осигурување. 

Организациите и самоуправните органи на со-
цијалното осигурување во 1964 година треба да ги 
усовршуваат методите за правилна примена на 
системот за финансирање на социјалното осигу-
рување, со кое треба што повеќе да дојде до израз 
непосредниот интерес на сите фактори што уче-
ствуваат во спроведувањето на осигурувањето, што 
ќе влијае за порационално трошење на средствата. 
За стабилизацијата на фондовите и подобрата за-
штита на осигурениците средствата од одвишоците 
на фондовите на социјалното осигурување треба да 
се насочуваат, во рамките на законските можно-
сти, во вложувања за унапредувањето на здрав-
ствената заштита. 

5. Според билансите на стоко-паричните од-
носи во земјата, во 1964 година постојат услови да 
се зацврстува политиката на стабилизација на це-
ните во областа на личната потрошувачка. 

Со оглед на веќе изразената долгогодишна тен-
денција на пораст на цените на земјоделските пре-
хранбени производи и услуги, како и со оглед на 
тоа, дека во 1964 година ќе дојдат до израз изме-
ните во цените остварени во второто полугодие од 
1963 година во цените на сточарските производи, 
се очекува зголемување на трошоците на животот 
за околу 3%. 

Цените и трошоците на животот воопшто во 
знатна мера ќе зависат и од ориентацијата на оп-
штините во организирањето на снабдувањето на 
градските населби и индустриските центри. Стаби-
лизацијата на пазарот и цените изискува презе-
мање на координирани мерки на сите органи во 
оваа област, кои треба да бидат насочени кон ре-
ализацијата на поставената задача во поглед на 
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реалниот пораст на личната потрошувачка, како и 
кон остранувањето на сите причини кои би можеле 
да делуваат врз натамошното зголемување тро-
шоците на животот. 

Глава VI 

ИНВЕСТИЦИИ 

1. Интензивните инвестициони вложувања, ка-
рактеристични за последните години, а особено за 
1963 година, ќе продолжат и во идната година. 
Вкупните општествени бруто инвестициони вложу-
вања во основни средства во 1964 година се пред-
видува да бидат зголемени за преку 7%. Во рам-
ките на овој пораст инвестициите, без средствата 
за обнова и изградба на Скопје, се оценува дека 
ќе бидат зголемени За околу 17%. 

Економската структура на инвестициите во 
1964 година покажува понатамошно подобрување. 
При пораст на стопанските инвестиции од 8% (без 
вложувањата во Железарницата во Скопје), инве-
стициите во општествениот стандард растат за 
околу 12%. Со средствата за обновата и изградбата 
на Скопје, чии средства претежно се наменети за 
изградба на објекти од општествен стандард, волу-
менот на вкупните инвестиции за оваа намена из-
несува околу 37% од вкупните вложувања во Ре-
публиката предвидени во 1964 година. 

2. Остварувањето на основните цели и задачи, 
утврдени со овој план, наложуваат во 1964 година, 
во рамките на стопанските инвестиции, да се пре-
земаат сеопфатни организациони, кадровски, тех-
нички и други мерки, за да се обезбеди забрзува-
њето на градбата и завршувањето на капаците-
тите што се започнати во поранешните години. 
Ова е дотолку поважно, што од брзото завршување 
на започнатите објекти зависи остварувањето на 
предвидениот пораст на производството, рацио-
налноста во користењето на вложените средства 
и создавањето услови за започнување на нов ин-
вестиционен циклус во рамките на седумгодиш-
ниот план. Покрај тоа, инвестиционата политика 
треба да биде насочена и кон модернизацијата, 
реконструкцијата и комплетирањето на постоја-
ните капацитети, со што тоа треба да постигне 
најбрзи економски ефекти. 

3. Инвестициите во индустријата во претежен 
дел се насочени кон поинтензивна изградба на 
Железарницата, за изградбата и довршувањето на 
поголем број објекти од структурата на гаранти-
раните инвестиции, како и за поинтензивни вло-
жувања во остварувањето на програмата од сред-
ствата на Сојузниот фонд за развиток на стопан-
ски недоволно развиените подрачја на Југославија. 

Во областа на земјоделството инвестиционите 
вложувања, главно, се наменети за продолжува-
њето градбата на мелиоративните системи, за про-
ширувањето, уредувањето и опремувањето на сред-
ствата за производство на општествениот сектор, 
за понатамошното проширување на површините 
под лозови и овошни насади, како и за други 
намени. 

Вложувањата во сообраќајот се предвидуваат 
за изградбата на автопатот „Братство единство", 
изградбата на железничката пруга Гостивар— 
Охрид, железничкиот јазел Скопје, продолжува-
њето на започнатата реконструкција и модерниза-
ција во поштенско-телефонско-телеграфскиот соо-
браќај, изградбата на патишта, како и за набавка 
на транспортни средства и друго. 

Кај другите стопански области расположивите 
средства првенствено треба да се користат за про-
должувањето на реконструкцијата и модерниза-
цијата, како и за неопходното зголемување на 
нивните капацитети. 

• 4. Во рамките на ^стопанските инвестиции 
најголемо место заземаат средствата за обнова и 
изградба на Скопје. Во рамките на другите сред-
ства приоритет треба да се даде на проширува-
њето и понатамошното опремување на објектите 
во просветата, културата, здравството и комунал-
ните објекти и друго. Во остварувањето полити-
ката на станбената изградба треба да се настојува 
да се создаваат поповолни услови за финансирање 
преку соодветни мерки на кредитната политика. 

5. Во спроведувањето на утврдената долгороч-
на политика за стопанскиот развиток на недоволно 
развиените пдрачја во СР Македонија, во 1964 
година ќе се продолжи со инвестиционите вложу-
вања од средствата на Републиката. Во полити-
ката на инвестициите од овие средства приоритет 
треба да се даде на завршувањето и пуштањето во 
погон на објектите, чија изградба е започната во 
претходните години. 

6. Реализацијата на обемната и сложената ин-
вестициона изградба бара целосно ангажирање на 
сите органи и организации на општествено-поли-
тичките заедници, стопанските организации и бан-
ки со своите расположиви средства и со соодветни 
мерки да го осигураат нејзиното спроведување. 
Покрај другото, треба да се поттикнува веќе за-
почнатиот процес на мобилизација на слободните 
средства на стопанските организации и банките и 
да се насочува нивното вложување во објекти и 
намени, на кои треба да им се даде приоритет. 

Измените во методите на финансирањето на 
инвестициите и создавањето на инвестициона по-
литика и инвестициони одлуки, кои веќе се спро-
ведуваат во последните години, пред општествено-
политичките заедници и стопанските организации 
поставуваат нови задачи. Успешното реализирање 
на ефикасната инвестициона политика и изград-
бата бараат да се преземаат организационо-тех-
нички, финансиски и други мерки за навремено 
подготвување и започнување на инвестиционата 
изградба. 

За таа цел ќе биде нужно на соодветните нивои 
да се зајакнат постојаните и да се формираат нови 
студиски групи, проектни и технички бирои и да 
се организираат инвеститорон групи, развојни 
служби во стопанските организации и слично. 

Ова е од особена важност ако се има предвид, 
дека 1964 година претставува прва година од Се-
думгодишниот план и со оглед на потребите од 
поефикасно вклучување на стопанството од СР 
Македонија во финансирањето од средствата на 
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деловните банки и меѓународните кредити и вклу-
чување во меѓународната поделба на трудот во-
општо. 

7. Стопанската банка ќе треба да ја преиспита 
реалноста на трошењето според утврдените транши 
на одобрените кредити од средствата на Репу-
бличкиот инвестиционен фонд, со цел правилно да 
се ангажираат средствата во 196 \ година и на тој 
начин да се создадат услови за поправилно насо-
чување и користење на средствата. 

Глава VII 

СТОПАНСКИ ЗАОСТАНАТИ ПОДРАЧЈА 

На подрачјата на стопански недоволно раз-
виените општини, за кои со Општествениот план 
за развиток на стопанството за периодот 1981—1985 
година е предвидено вложување од 8,0 милијарди 
динари за забрзување на нивниот развој, во из-
градба се стопански објекти со пресметковна 
вредност од преку 10,0 ми чиј ар ди динари. 

Заклучно со 1963 година, по основ на одобре-
ните основни кредити и средствата за учество, из-
вршени се инвестициони вложувања во висина 
од околу 4,0 милијарди динари, што е во соглас-
ност со потребната динамика за редовно извршу-
вање на предвидената програма. 

Постојат објективни можности во 1964 година 
на овие подрачја да се засилат инвестиционите 
вложувања. Се предвидува да се извршат инве-
стициони вложувања во висина од преку 3 мили-
јарди динари. 

Инвестициите во овие подрачја претежно се 
насочени кон изградба на индустриски објекти, 
како што се капацитетите за производство на де-
коративни ткаенини во Коива Паланка, фротир-
ткаенини во Делчево, вештачки брусеви во Кра-
тово, памучни ткаенини ЃО Берово, Еијчани про-
изводи во Кичево, емајлирани садови во Струга, 
предилницата за харган-предена и велвет-килими 
во Дебар, памучно предено и автомобилски делови 
и алат во Охрид. Дел од овие објекти се во фаза 
на довршување, што наметнува потреба опште-
ствено-политичките заедници и работните органи-
зации на тие подрачја да ги преземат фгжните 
мерки за создавање на потребни услови објектите 
да бидат пуштени во погон и да дадат соодветни 
економски ефекти. 

Извршниот совет и другите органи на Репу-
бликата треба да продолжат со укажување по-
требна стручна и техничка помош на стопански 
заостанатите општини и за поефикасно оствару-
вање програмата за нивниот развиток. 

Во 1964 година треба ца се извршат сите под-
готовки за донесување на Законот за развиток на 
стопански неразвиените подрачја во Републиката. 

Глава VIII 

СТАНБЕНА И КОМУНАЛНА ИЗГРАДБА 

Во согласност со постојниот систем за форми-
рање на средства за станбената изградба, а по-
себно со зголемувањето на средствата за обнова и 
изградба на Скопје, вкупните инвестиции наменети 

за станбената и комуналната изградба се оценува 
дека во 1964 година ќе достигаат близу 60 мили-
јарди динари. 

Со средствата во 1964 година првенствено ќе 
треба да се обезбеди довршување на започнатите 
објекти. Во Скопје треба во целост да се довршат 
објектите во приградските населби како и асана-
ција на оштетените објекти. Покрај ова, во 1964 
година треба да започне изградбата и на други 
нови објекти, што е условено од благовременото 
изготвување на потребната техничка документа-
ција, урбанистичкото решение на град Скопје и од 
други неопходни подготвителни работи. 

Системот на финансирањето на станбената из-
градба и натаму треба да се усовршува, користејќи 
ги притоа сите досега здобиени искуства. Во 1964 
година треба да се создадат услови за поширока 
изградба на станови за пазар и да се воведат раз-
новидни облици на односи, вклучувајќи 10 и по-
широкото кредитирање, што ќе овозможи пома-
совно и понепосредно вклучување на граѓаните во 
станбената изградба. Во врска со измените во си-
стемот на финансирањето и организацијата на 
станбената изградба нужно е и побрзо преоду-
вање на урбанистичките планови на новите услови, 
особено во Скопје и поефикасно решавање на 
проблемите во врска со приготвувањето на земји-
штата за станбена изградба, бидејќи тоа се, исто 
така, фактори кои досега ја успорувале станбената 
изградба. 

Треба да се очекува дека во текот на 1964 го-
дина ќе се проучат и другите проблеми на систе-
мот од станбената област, а посебно прашањето за 
станарините и управувањето со становите, како и 
стопанисувањето со општествениот станбен фонд. 

За поуспешната изградба на станови во 1964 
година и што пополното искористување капаци-
тетите на градежната оператива и индустријата за 
градежни материјали, неопходно е на време да се 
донесе годишна програма за изградба на станбени, 
комунални и други објекти, како и да се утврди 
политиката и програмата за употребата на сред-
ствата за станбена изградба. Посебно внимание 
треба да се посвети на проектирањето и намалу-
вањето трошоците на изградбата. 

Се предвидува дека во 1961 година ќе продол-
жат вложувањата и во изградбата на комуналните 
објекти. Меѓутоа, средствата за изградбата на овој 
вид објекти треба подетално да се определуваат 
со плановите на општините. Досега развитокот на 
многу комунални дејности заостанувал и претпо-
ставувал еден од факторите кој негативно делувал 
врз развитокот на станбената изградба. Поради 
тоа е нужно расположивите средства да се наменат 
за комунална изградба и повеќе да се употребу-
ваат за намени кои се непосредно сврзани за стан-
бената изградба и изградбата на други поважни 
објекти од општествениот стандард. Земајќи ги 
предвид потребите и можностите за финансирање 
на комуналната изградба, треба да се проучат и 
условите и можностите за долгорочно кредитирање 
на изградбата на покрупни комунални објекти, а 
особено водоводите и канализациите. 
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Глава IX 

ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ 

1. Во отстранувањето на тешките последици 
предизвикани од земјотресот во Скопје, дојде во 
полн израз солидарноста на сите граѓани од на-
шата земја како и меѓународната солидарност. 

При положба кога претежниот дел од основ-
ните средства во стопанството, станбените, школ-
ките , здравствените и другите видови средства од 
општествениот стандард беше разурнат или знатно 
оштетен, се наложи потреба од изградба на при-
градски населби и разни објекти за привремено 
сместување. Со добиената помош во пари и мате-
ријали како и со средствата на народниот заем и 
преку другите мерки и акции, се ^овозможи да се 
ублажат последиците и да се решат најосновните 
потреби од сместување на дел од граѓаните и де-
лумното нормализирање на стопанството. 

За отстранувањето на последиците, предизви-
кани од земјотресот, од разни извори во 1963 го-
дина се оценува дека ќе се инвестираат приближ-
но 80 милијарди динари. Покрај тоа добиени се и 
знатни материјални и други средства од земјата 
и странство, што помогна за згрижувањето, исхра-
ната и здравствената заштита на населението, како 
и друг вид помош и придонеси кои, исто така, 
претставуваат значаен фактор за ублажувањето 
општата положба во Скопје, 

2. Со цел обновата и изградбата на Скопје да 
се постави на посигурна и потрајна основа, Со-
јузната скупштина со посебен закон формира фонд 
за обнова и изградба на Скопје. Овој фонд е фор-
миран со цел преку него да се обезбедат потреб-
ните средства со кои целата општествена заедница 
ќе учествува во напорите на Социјалистичка Ре-
публика Македонија градот Скопје и општините 
на неговото подрачје за отстранувањето на после-
диците од земјотресот. 

Поаѓајќи од предвидените средства што ќе се 
формираат во Фондот од редовните придонеси, 
средствата од преостанатите уплати по народниот 
заем и другите средства што ќе се добијат по 
основ на меѓународни кредити, помошти полично, 
се оценува дека и во 1964 година ќе се овозможи 
да продолжи интензивното изведување на обно-
вата и изградбата на Скопје. 

Градското собрание, во отсуство на програма 
за целосна обнова и изградба на Скопје, донесе 
привремена програма за 1963 и 1964 година. Спо-
ред оваа програма само во првите две години тре-
ба да се инвестираат околу 154 милијарди динари, 
од кои во 1964 година околу 75 милијарди динари. 

Средствата за обнова и изградба на Скопје во 
1964 година ќе треба во најголем дел да се потро-
шат за довршувањето на објектите во приград-
ските населби со кое ќе се создадат поповолни 
услови за живеење на луѓето. Во тој поглед ќе 
биде потребно да се изградат објекти и да се орга-
низира функционирањето на службите од областа 
на сообраќајот, снабдувањето, здравството, просве-

тата, културата, комуналните и другите служби, 
со кое на жителите во приградските населби ќе 
им се создадат нормални услови за живеење. 

3. Како една од најважните и најбитните за-
дачи во врска со обновата и изградбата на Скопје 
е благовременото изготвување и донесување на 
урбанистичкиот план. Со тоа треба да се овозможи 
започнувањето на дел од новата станбена изградба, 
решавањето на сообраќајниците и изградбата на 
комуналните и други објекти со јасна ориентација 
за нормализацијата и поевтинување^ на градбата. 

4. Во рамките на обновата на Скопје потреб-
но е да се обезбеди санирање и обнова на оште-
тените стопански објекти, за да можат да се оспо-
собат за отпочнување со редовно и нормално про-
изводство. Исто така треба да се обезбеди навре-
мено создавање на нови капацитети за производ-
ство на материјали, потребни за изведување на 
обновата како и капацитети кои ќе претставуваат 
широка и солидна материјална основа, која ќе му 
овозможи на градот да прими дел од товарот во 
финансирањето на обновата. 

За остварување на таа цел дел од објектите 
ќе треба да се вклучат во финансирањето од 
странски кредити. Затоа е потребно да се проучат 
условите и можностите за користење на вакви 
средства и да се извршат организациони и други 
работи за успешно вклопување на тие објекти во 
меѓународните кредити. 

Потребно е да се продолжи следењето и проу-
чувањето на работењето на работните организации 
во Скопје за да можат да се преземат мерки тие 
да се постават во што понормални услови на ра-
ботење. 

Органите на Републиката треба и во идната 
година да укажат нужна стручна и друга помош 
во извршувањето на задачите сврзани со обновата 
и изградбата на Скопје. 

Глава X 

БУЏЕТСКА ПОТРОШУВАЧКА 

1. Се оценува дека расположивите средства по 
сите буџети во СР Македонија во 1963 година ќе 
бележат пораст од околу 9% во однос на претход-
ната година. Буџетската потрошувачка, поради 
настанатата ситуација во Скопје, се оценува дека 
ќе биде нешто повисока и дека ќе доведе до де-
фицит во буџетите на Скопје и Републиката. 

2. Во 1964 година се очекува пораст на распо-
ложивите средства за околу 17,0%, сметајќи го 
овде и порастот на дотацијата од средствата на 
Федерацијата за 20%, во која е вклучена и посеб-
ната дотација поради земјотресот во Скопје од 
1,2 милијарди. 

3. Расходите на Републичкиот буџет во 1964 
година ќе бидат за околу 16,4% поголеми од 1963 
година. Личните расходи во Републичкиот буџет 
треба да обезбедат доходите на заповедите лица 
да го следат зголемувањето на доходите на лицата 
запослени во стопанството и општествените служби. 
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ДЕЛ ЧЕТВРТИ 

Глава XI 

ПАЗАР И ЦЕНИ 

Стабилноста на пазарот претставува важен 
фактор во остварувањето на целите и задачите 
предвидени за идната година. Предвидениот обем 
на производството и потрошувачката во 1964 го-
дина ќе обезбедат подобри односи помеѓу понудата 
и потрошувачката. Стабилноста на овие односи ќе 
биде овозможена и преку понатамошното проши-
рување на стопанските односи со странство. Вак-
вите односи треба да ја овозможат потребата ста-
билност и сигурност во делувањето и да создадат 
поволни услови за зголемување и унапредување 
на производството. 

Со оглед на се уште значителното заостану-
вање во производството на некои земјоделски про-
изводи, пред се во сточарството, тешкотиите во 
транспортот, недоволните капацитети за производ-
ство на некои репродукциони материјали и други 
фактори, во идната година би можела да продол-
жи тенденцијата кон понатамошен пораст на це-
ните главно на сточарските производи. За совла-
дувањето на негативното' дејство на овие фактори, 
треба да се преземат соодветни мерки кои ќе деј-
ствуваат да не дојде до извесно пореметување на 
односите на пазарот. Заради тоа, постојаното усо-
гласување односите на пазарот треба да биде една 
од најважните задачи на тековната економска по-
литика. Со општествените материјални резерви и 
други, првенствено економски, мерки што треба да 
ги преземат Федерацијата и Републиката, потребно 
е да се обезбедат хармонични движења на одно-
сите на пазарот, со што ќе се овозможи и оства-
рувањето на предвидениот пораст на животниот 
стандард на населението. 

Во стабилизацијата на цените на стоките и 
услугите за лична потрошувачка нужно е особено 
да се ангажираат и општините, особено во пого-
лемите градови и со соодветни мерки да осигураат 
подобра снабденост на пазарот со потр/опите про-
изводи. Во таа смисла е нужно што поцелосно да 
се искористат и понатаму да се усовршуваат здо-
биените искуства од 1963 година во обезбедувањето 
на подобро и ^рамномерно снабдување со пре-
хранбени производи преку преддоговарање на про-
изводството, формирање на фондови за ризик и 
друго. 

Со цел за спречување на неоправданото зго-
лемување цените на пазарот, републичките и ло-
калните органи и понатаму ќе вршат контрола 
на цените. 

Глава XII 

КРЕДИТНИ ОДНОСИ 
Начелата и основните компоненти на кредитно-

паричната политика во 1964 година треба да би-
дат, главно, исти како и во 1963 година и ќе треба 
да ги следат новите односи што ќе настанат со 
понатамошниот развиток на стопанството во идната 
година, како и на оние што произлегуваат од зем-
јотресот во Скопје. 

Основните цели и задави на кредитно-парич-
ната политика во 1964 година треба да ја следат 
и порешително да ја спроведуваат политиката на 
Федерацијата, со цел да се постигне подобро снаб-
дување на стопанството со средства потребни за 
производство, расподелбата и размената да се 
остварат во соодносите предвидени со Општестве-
ниот план, да се постигне поголема продуктивност 
на трудот и да се обезбеди усогласеност помеѓу 
понудата и побарувачката, поголемо активирање 
на недоволно искористените фактори во произ-
водството, како и поголема стабилност во стопан-
ството. 

Кредитно-паричната политика на Републиката 
и на пониските општествено-политички заедници 
треба поеластично да го среди .движењето на сто-
панството и тоа да се пригоду ва на односите што 
ќе настануваат. За таа цел преку банките уште 
порационално треба да се крристат расположивите 
средства што ваквата кредитна политика на Фе-
дерацијата ќе ги овозможува за да можат стопан-
ските организации што поуспешно да делуваат. 

Активноста на деловните банки во 1964 година 
ќе треба да се засили уште повеќе, со оглед и на 
очекуваното претворање на инвестиционите фон-
дови во кредитни фондови на банките. 

Со кредитите на општеетвено-политичките за-
едници од банкарски средства и во 1964 година ќе 
можат да се покриваат само оние расходи кои не 
можат да бидат покриени со текуштите приходи 
поради нивниот нерамномерен прилив, со тоа што 
и тие кредити задолжително да се враќаат до 
крајот на буџетската година. 

Потрошувачите кредити ќе се даваат и во 
1964 година, главно под исти услови како и во 1963 
година, и тие треба да овозможат усогласено дви-
жење на производството и потрошувачката пред-
видена со планот. 

ДЕЛ ПЕТТИ 

Глава XIII 

НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

1. Развојот на стопанството како интегрален 
дел на .југословенското стопанство може, пред се, 
да се обезбеди преку неговиот техничко-технолошки 
прогрес воопшто, а особено преку дејностите што-
имаат водечко значење за стопанството во Репу-
бликата и кои решаваат проблеми од општојуго-
словенски пропорции. 

Неопходна претпоставка за постапното технич-
ко-технолошко оспособување е изградувањето на 
соодветни испитувачки капацитети и воспоставу-
вање на таков механизам на односите помеѓу нив 
и стопанството, кој ќе овозможи максимална обо-
страна заинтересираност. 

2. Во текот на 1964 год. и во следните години 
е потребно да се преземат мерки за создавање 
таква организација на научно-испитувачката деј-
ност, која ќе' овозможи оптимално ефектуирање 
на кадровските и материјалните можности и про-
ширување на кадровската и материјалната база 
на научно-испитувачките капацитети. 
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Треба да се вложат усилби за изградување на 
соодветен механизам на односи, кој ќе овозможи 
брза циркулација на информациите помеѓу наука-
та и практиката и обестрана соработка во изборот 
на програмската ориентација на истражувањата и 
производството. Треба да се вложат усилби и за 
изградување на таков систем на финансирање на 
научноистражувачката дејност, кој ќе овозможи 
доходот од научно-истражувачките институции да 
биде адекватен на материјалниот ефект што се 
постигнува со примената на резултатите од нив-
ните истражувања и да овозможува самофинанси-
рање на нивната проширена репродукција. Исто 
така, треба да се овозможат истражувања кои не-
маат, непосредна практична примена, но водат кон 
оспособување на институцијата за поуспешно ре-
шавање на применливи истражувања и ќе значат 
придонес во општиот прогрес на науката, техни-
ката и технологијата. 

За реализацијата на овие задачи нужен е по-
активен однос на стопанските организации и нив-
ните здруженија кон овие проблеми, како во сми-
сла на материјалната подршка во нивната реали-
зација, така и во смисла на порешително влијание 
врз програмската ориентација на научните уста-
нови. 

Политиката на трошењето на средствата од 
Републичкиот фонд за научна работа треба што 
повеќе да се ориентира кон решавањето на овие 
задачи. 

Глава XIV 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Основното образование во својот досегашен 
развиток покажа виден подем. Со оглед на него-
вото значење како и за ^хармоничен развој со 
другите степени на образование, потребно е да се 
зајакнат напорите за проширување на материјал-
ната база на основното школство, како за нивната 
основна дејност, така и за проширувањето на учи-
лишниот простор. Со тоа треба да се создадат 
услови во што покусо време да се ликвидира ра-
ботата на третата смена во училиштата. 

Со цел да се подобри квалитетот на образова-
нието и воспитната работа во основните училишта, 
потребно е да се модернизираат наставните сред-
ства и училишната опрема, да се усовршуваат на-
ставните методи, да се развиваат редовните и до-
полнителните програми кои претставуваат подго-
товка за работа, особено, во земјоделството. 

На подрачјето каде што не постојат услови за 
организирање на развиени осумгодишни училишта, 
ќе се преземат мерки за развивање на разновидни 
форми на образование за позабрзано опфаќање на 
генерациите од 12 до 15 годишна возраст. 

Со оглед на се уште големиот процент на не-
писмени во Републиката, дури и меѓу запослените 
лица, комуните и работните организации ќе треба 
во 1964 година да преземат посистематски мерки 
за постепено ликвидирање на неписменоста. 

2. Во 1964 година треба да се зголемат напо-
рите во подобрувањето на материјалната основа на 

претшколските установи. Тоа треба да се оства-
рува во полна соработка на работните организации 
и комуните. 

3. За ублажувањето на недостигот од стручни 
кадри потребно е да се вложат напори за поинтен-
зивно развивање на институциите за образование 
од II степен. 

Во 1964 годара треба да се постигне побрз раз-
виток на училиштата за стручно образование на 
работниците во производството како и на школ-
к и т е центри, со што структурата на училиштата 
од И степен во поголема мера би се сообразиле со 
потребите на стопанството и на општествените 
служби. И во овие училишта е потребно да се 
модернизираат наставните средства и опремата, 
пошироко да се проучува и утврдува потребниот 
профил на кадрите во работните организации. 

Остварувањето на овие цели бара далеку по-
широко и понепосредно програмско и материјално' 
влијание на работните организации врз развојот 
на стручното образование. 

4. Со оглед на се позначајната улога на наука-
та и технологијата во развитокот на производ-
ството и општеството во целина, особено внимание 
треба да се посвети на високошколските установи, 
кои подготвуваат највисоки стручни и научни 
кадри. Од особено! значење е да се подигне ква-
литетот на образованието на овој степен и да се 
обезбеди зголемување бројот на дипломираните, во 
однос на бројот на запишаните студенти. 

5. Во 1964 година е предвидено средствата за 
образование да се зголемат, а особено постојат по-
волни услови во финансирањето на образованието 
повеќе да се вклучат и работните организации. За 
оваа цел во Сојузниот општествен план за 1964 го-
дина се предвидува надлежните органи да ја раз-
гледаат можноста работните организации да из-
двојат средства за образование на товар на тро-
шоците на работењето, а во сообразност со своите 
потреби и можности. 

Здружувањето на средствата на општините во 
меѓукомунални фондови и средствата на оддел-
ните заинтересирани стопански организации, треба 
да биде услов за поефикасно решавање на пробле-
мите на образованието од втор степен, како инсти-
туции од поширок интерес за општествената за-
едница. 

Во структурата на вкупните инвестиции треба 
да се оствари осетен пораст на учеството на инве-
стициите во училиштата од II степен, а особено во 
стручните училишта. Во целокупната инвести-
циона политика треба да се обезбеди максимална 
рационалност и функционалност во изградбата на 
нсв школски простор и побрз пораст на инвести-
ционите средства наменети за набавка на опрема. 

Потребно е политиката на управните одбори на 
општествените фондови за школство да се при-
годи за остварување на предвидените цели на под-
рачјето на школство™ за 1964 година. 

Управните одбори на републичките општестве-
ни фондови, при расподелбата на средствата, треба 
да водат таква политика, што дел од средствата 
да се насочуваат и за стопански недоволно раз-
виените подрачја. 
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Глава XV 

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

1. Брзиот општествен и стопански развиток 
бара сб поголемо натамошно проширување на по-
стојната мрежа од здравегвени установи. Тоа на-
лага и во 1964 година да се подобрува организа-
цијата и материјалната положба на здравствената 
служба, како и методот на работењето во здрав-
ствените установи. 

Здравствената заштита на населението во це-
лина и на одделни негови категории треба да се 
остварува низ ефикасни мерки, спроведувани од 
здравствената служба и поткрепени од сите оп-
штествени фактори. Во таа смисла треба да дојде 
особено до израз функцијата на општинските, око-
лиските и републичкиот здравствен центар како 
најпогоден облик за функционална координација 
на комплетната здравствена заштита и за обеди-
нување дејноста на здравствените установи од 
определено подрачје за постигање на определени 
цели од општ интерес. 

Во 1964 година и понатаму треба да се проучу-
ваат и развиваат интеграционите движења во 
областа на здравството, за да се обезбеди ^ к о м -
плексна здравствена заштита на населението на 
најекономичен и рационален начин при највисоко 
можно стручно рамниште. 

Во областа на здравството треба да се посвети 
најголемо и приоритетно внимание на спречува-
њето заболувањата и намалувањето смртноста на 
доенчињата и малите деца, на спречувањето и 
сузбивањето на акутните заразни болести, на суз-
бивањето на туберкулозата, на намалувањето на 
повредите и подобрувањето на санитарно-хигиен-
ските услови и степенот на здравствената просве-
теност на населението. 

2. Во стопанските организации треба да се по-
свети посебна грижа на организирањето и обезбе-
дувањето на здравствената заштита на работни-
ците преку подобрување на хигиенско-техничката 
заштита на работењето и работните места и спро-
ведувањето на превентивни мерки за заштита на 
здравјето на работниците на работното место. Исто 
така, тие треба да инвестираат и во изградбата и 
опремувањето на здравствените установи. 

3. Во областа на здравството во 1964 година 
се предвидува зголемување на инвестирањето за 
да се прошири и опреми мрежата на здравстве-
ните установи. 

Новите вложувања треба да бидат управени, 
во прв ред, кон изградбата на нужниот постелен 
фонд за деца и породилки, кон изградбата, адап-
тирањето и проширувањето на неколку болнички 
установи и кон изградбата на диспанзерски уста-
нови, особено во неразвиените подрачја со наја-
кутна здравствена проблематика. 

Посебно треба да се вложат средства за са-
нација и обнова на урнати и општествени здрав-
ствени установи во Скопје, како и за нивното 
опремување. Исто така, од средствата за обнова 
и изградба на Скопје треба да се вложат инвес-
тиции и за изградба на нови здравствени објекти 

од амбулантно-поликлинички диспанзерски, ста-
ционарен и друг вид во Скопје и приградските 
населби. 

4. Општествено-економскиот развој и зголе-
мувањето на материјалната основа на општест-
вениот стандард, укажува на потребата социјал-
ната заштита да се развива и да почне да се 
оспособува за побрзо решавање на социјалните 
проблеми. 

Промените во социјалната структура на на-
селението и се поголемото запослување на жените 
укажува на потребата од развиток на разни ви-
дови установи од областа на социјалната заштита, 
па се очекува општините, ценејќи ги своите по-
треби и можности, да издвојат дел од своите сред-
ства за решавање на овие проблеми. Работните 
организации, исто така, ќе треба да решаваат 
одделни проблеми од социјалната заштита. 

Управните одбори на републичките општест-
вени фондови, при расподелбата на средствата, 
треба да водат таква политика, што дел од сред-
ствата, да се насочуваат и во стопански недовол-
но развиените подрачја. 

Глава XVI 

КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
1. Културата, како функција на производст-

вото и ослободувањето на трудот, како фактор на 
воспитувањето и ид еј ното насочување, како дел 
од животниот стандард и како вредност насочена 
кон потребите на најшироките слоеви го опфаќа: 
развојот на културните потреби и нивното поди-
гање на повисоко ниво како база, негување на 
културните традиции и чувањето на културните 
блага и развојот на материјалните услови. 

Во структурата на културните дејности гри-
жата ќе биде, пред се, за книгата и библиоте-
ката, кинофикацијата, телевизијата, заштитата на 
спомениците на културата и домовите на култу-
рата. Тоа претпоставува грижа за: усовршувањето 
на продукцијата и пласманот на шшгата, проши-
рувањето мрежата на библиотеките и создава-
њето подобри услови за постојаните; проширува-
њето на кино-мрежата, изградбата на нови кино-
сали и опрема со современа техника; покривање 
подрачјето на Републиката со ТВ мрежа и започ-
нување со сопствена програма; продолжувањето 
со изградбата на споменици од НОБ и национал-
ната историја; остварувањето на Програмата за 
заштита на спомениците на културата, стимули-
рањето изградбата на домовите на културата и 
оформувањето на нивниот профил. 

Состојбата по земјотресот во Скопје наложува 
утврдување физиономијата на установите од об-
ласта на културата, програмирање на нивната 
дејност и изградба. 

Постојните фондови за: унапредувањето на из-
давачката дејност, унапредувањето на култур-
ните дејности, кинофикацијата, и за награда „11 
октомври", ќе имаат за цел да поттикнуваат од-
делни акции, да покриваат празнини од капитал-
ни изданија, да го дотираат литературното, науч-
ното и друго творештво и периодика, неосвоени 
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значајни дејности во нашата Република да ги 
помагаат неразвиените подрачја, да ги регистри-
раат и наградуваат постигањата, да ја развиваат 
мегурепубличката и меѓународната соработка. 

2. Во 1964 година треба да се прошири наста-
вата по физичко воспитување во училиштата, за 
да може училишната младина да биде што по-
целосно опфатена со фискултура. Исто така, нуж-
но е да се создаваат услови за развиток на фи-
зичката култура по месните и станбените заед-
ници и работните организации. За да се обезбедат 
услови за таков развиток на физичката култура, 
вложувањата би требало да се насочуваат пред 
сб, кон подигање на разни евтини објекти при 
училиштата и месните станбени заедници. 

ДЕЛ ШЕСТИ 

Глава XVII 

ОПШТЕСТВЕНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ПЛАНОТ ЗА 1964 

ГОДИНА 

1. Задачите и целите на стопанскиот и опш-
тествениот развиток, поставени со овој план, се 
базираат врз институциите и односите на единст-
вениот стопански систем и нивниот натамошен 
развиток. Постигнатите поволни односи во 1963 
година и здобиените досегашни искуства во об-
ласта на материјалното производство позитивно 
ќе се одразат и во 1964 година. 

Проучувањето на објективните услови за из-
весни нови решенија во натамошниот развој на 
отитествено-економските односи ќе продолжи и 
во 1964 година со истовремено применување на 
најповолни решенија, кои ќе обезбедат подобра 
основа за остварувањето на планските цели и за-
дачи. Во овие проучувања и изнаоѓања на најпо-
волни решенија се вклучени соодветните опште-
ствени органи и организации во Републиката, оп-
штините и околиите, работните организации и нив-
ните самоуправни органи, особено во областа на 
натамошното развивање на внатрешните односи 
во овие организации. На оваа активност треба, со 
соодветни мерки и акции, да & се даде потреб-
ната подршка, а со координација на оваа актив-
ност треба да се обезбеди новите решенија да 
бидат одраз на стварните интереси на сите ра-
ботни луѓе и израз на единствените ставови и 
волјата на сите општествени фактори. 

2. Јакнењето улогата на работните луѓе во оп-
штествениот процес на репродукцијата и коорди-
нацијата на нивната активност, во согласност со 
целите и задачите на стопанскиот развиток, треба 
и натаму да биде општа карактеристика во раз-
витокот на односите во стопанскиот систем како 
и во измените што ќе настанат во овој поглед. 
За ова ед посебно значење ќе биде јакнењето на 
материјалната основа на самоуправноста. 

Во 1964 година се очекува уште повеќе да 
се зголемат средствата на деловниот фонд и дру-
гите фондови на работните организации. На овој 
начин се создаваат услови за поголема самостој-

ност на работните организации и пополно право 
во располагањето со општествените средства за 
репродукција. 

Спроведената револоризација и нејзиното на-
тамошно проширување и на другите дејности, каде 
што таа привремено беше одложена, како и ната-
мошните измени во системот на амортизацијата, 
— со менување основата и стопата на амортиза-
цијата за одделни видови средства, проширува-
њето примената на системот на амортизација во 
зависност од интензитетот на користењето на 
средствата ќе придонесе во 1964 година да се зго-
лемат средствата на работните организации на-
менети за репродукција. 

Врз зголемувањето на средствата, со кои не-
посредно располагаат работните организации, ќе 
влијае, исто така, и укинувањето на придонесот 
од вонредни приходи и рударскиот придонес. 

Извршените измени на цените и обврските 
спрема заедницата за одделни стопански гранки 
во 1963 година за работните организации создава 
подобра основа за поефикасна работа и постиг-
нување на поповолни деловни резултати. 

3. Напоредно со промените во системот, кои 
придонесле и ќе овозможат натамошно зголему-
вање на средствата на работните органР1зации, из-
мените на кредитниот систем системот на девиз-
ното и надворешно-трговското работење овозмо-
жуваат производството и прометот да се одви-
ваат непречено, поголема деловност на банките и 
друго. Планот за 1964 година смета и на на-
тамошни значајни измени во кредитниот си-
стем а посебно на пренесување најголем дел 
од средствата на федерацијата, наменети за 
инвестиции во стопанството, во кредитните фон-
дови на специјализираните банки и со вло-
жувањата на тие средства со подоследна примена 
на економските мерила. Овие и други измени што 
се очекуваа во условите на стопанскиот систем, 
со активното ангажирање на сите општествени 
фактори во унапредувањето на општественото 
производство и воспоставувањето на подобри од-
носи, на работните организации им се овозможува 
развивање на полна иницијатива и натамошното 
развивање на внатрешните односи и унапредува-
њето на непосредната деловна соработка. 

Напредокот во ширењето на производната со-
работка помеѓу самите организации придонесе за 
поефикасно искористување на расположивите сред-
ства и похармоничен развиток на производството. 
Ова е основ кој во 1964 година претставува реал-
на база врз која може да се очекуваат натамош-
ни резултати и поголеми ефекти. 

4. Иако со овие и другите извршени промени 
во стопанскиот систем е направен поголем че-
кор за неговото унапредување, се уште многу од 
односите ќе бараат и во 1964 година понатамошни 
промени и нивно пополно усогласување со но-
вите материјални можности и со целите и зада-
чите на овој план. 

5. Понатамошното развивање на односите во 
внатрешната расподелба како и развивањето на 
односите кои придонесуваат за установување на 
поправилни критериуми во производната ориен-
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•Јсција и во донесувањето на одлуките за употре-
бата на средствата наменети за производството 
и нејзиното унапредување, и во 1964 година се 
значајни фактори за остварувањето на поголема 
лроизводство. 

Во работните организации треба да се соз-
даде што поголем интерес Кај работниците за 
формирање на потребните средете а и за нивното 
најцелисходно и најефикасно употребување. За 
ова е значајно и правилното одмерување и рас-
пределбата На доходот На работната организа-
ција во фондовите. 

Значајниот пораст на продуктивноста на тру-
дот и општата економичност во производството, 
претставуваат битен услов за остварувањето на 
целите и задачите поставени со овој план. Во вр-
ска со зголемувањето продуктивноста на трудот, 
сите прописи, мерките и акциите кои се насочени 
кон натамошното развивање на општестзено-еко-
номските односи, што ќе бидат преземени од од-
делни општествени фактори, потребно е да бидат 
насочени кон поттикнувањето на поголема про-
дуктивност на трудот како и кон активирањето 
на факторите од кои таа зависи. За таа цел, со 
развивањето на соодветни односи и нивните об-
лици, треба да се обезбеди личните доходи на 
работниците да се формираат во сразмера со ефек-
тите на работата на работното место, во работ-
ната единица и во работната организација како 
целина. 

6. Процесот на побрзото пополното и непо-
средното приспособување на производството кон 
потребите на пазарот и зголемувањето обемот на 
производството наменети за извоз, треба и пона-
таму да се засилува од сите органи, особено од 
работните организации за да можат во рамките 
на општите услови, да се постигнат соодветни 
ефекти предвидени со овој план. 

7. Развојот на производството во сите области 
треба да биде остваруван и со понатамошното' 
проширување на деловната соработка и интегра-
цијата помеѓу работните организации, кои според 
природата и предметот на своето работење се упа-
тени едни на други. Оваа соработка треба да биде 
остварувана со соодветни мерки и акции од сите 
општествени фактори, за да може таа да даде 
непосредни ефекти и да ствара материјални основи 
за потрајно развивање на производството и про-
метот на домашниот и странскиот пазар. 

Надлежните органи треба да ги преиспитаат 
постојните прописи и односи, доколку се тие не-
усогласени со потребата од поширока економска 
интеграција и на таа основа да предложат мерки 
со кои би се отстраниле евентуалните пречки за 
развивањето на поширока деловна соработка и 
интеграционите процеси во стопанството. 

8. Започнатата активност на банките за мо-
билизацијата на слободните средства на стопан-
ството и насочувањето на нивното користење кон 
остварувањето на насоките, целите и задачите 
предвидени со општествените планови и во 1964 
година треба да биде поддржувана и проширу-
вана. Освен тоа, средствата што непосредно се 
ангажираат од страна на работните организации 

за развивањето и унапредувањето на сопствената 
дејност и понатаму треба во поширока мерка да 
се користат во согласност со насоките, целите и 
задачите утврдени во општествените планови. 

Со цел за развиток и натамошното усовршу-
вање системот на финансирањето на општестве-
ната репродукција, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија и неговите органи, за-
едно со другите заинтересирани општествени фак-
тори, треба да го проучат системот на финанси-
рањето на инвестициите од Републичкиот инвес-
тиционен фонд и другите фондови на Републи-
ката. Во таа смисла ќе треба да се проучи праша-
њето за децентрализацијата на финансирањето на 
одделни намени и средства од Републичкиот ин-
вестиционен фонд во инвестиционите фондови на 
општините. 

9. Развитокот на општествено-економските од-
носи претпоставува што подоследно уедначување 
на условите за работа и формирање на доходот 
во разни стопански дејности и организации. За 
создавањето на што подобри услови за воспоста-
вување поправилни меѓусобни односи помеѓу од-
делните области и гранки, а за наменување обе-
мот на интервенциите и другите неекономски мер-
ки во стопанството, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија и неговите органи треба 
да проучуваат и изнаоѓаат решенија за овие про-
блеми. 

Глава ХУШ 
Насоките, целите и задачите на стопанскиот 

развиток во 1964 година, утврдени со овој план, 
ќе се остваруваат во согласност со единствениот 
општествено-економски систем утврден со Уста-
вот и сојузните закони, со непосредните мерки 
и акти што ќе ги преземат органите на Федера-
цијата, Републиката и другите органи и со пла-
новите што самостојно ќе бидат донесени од стра-
на на општествено-политичките заедници и работ-
ните организации. 

Општествено-политичките заедници и работ-
ните организации треба, со мерките и актите што 
ќе ги утврдуваат и донесуваат за остварување од-
носите предвидени со нивните планови, да обез-
бедат, исто така, остварување на насоките, целите 
и задачите поставени со овој план. 

Овој Општествен план важи од 1 јануари 1964 
година. 

5. 

На основа член 171 став 5 од Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСО-
ЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА 

РЕПУБЛИКАТА 

Се прогласува Законот за насочување и упо-
треба на средствата на Републиката, што го усвои 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија на седницата на Републичкиот собор одр-
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жана на 8 јануари 1964 година и на седницата на 
Стопанскиот собор одржана на 8 јануари 1964 го-
дина. 

У број 11 
9 јануари 1964 година 

Скопје 
Претседател 

На Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБАТА НА 

СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат мерките со кои 

се обезбедува остварувањето на определените од-
носи, целите, задачите и насоките утврдени со 
Општествениот план на Социјалистичка Република 
Македонија за 1964 година. 

I 
ОСНОВНА РАСПОДЕЛЕ А НА СРЕДСТВАТА ШТО 

И ПРИПАЃААТ НА РЕПУБЛИКАТА 

Член 2 
Средствата на Републичкиот инвестиционен 

фонд, на Републичкиот фонд за станбена изградба 
и Републичкиот б^џет за 1964 година се форми-
раат од изворите утврдени со овој закон и од при-
ходите определени со други сојузни и републички 
прописи. 

1. Републички инвестиционен фонд 
Член 3 

Средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд се формираат од следните извори: 

1. од приходите утврдени со сојузните про-
писи за општествените инвестициони фондови и 
други прописи; 

2. од ануитетите од основните кредити и од 
ануитетите за учеството- по тие кредити од Оп-
штиот инвестиционен фонд и други средства на 
Федерацијата кои, според постојните престои, и 
припаѓаат на Републиката; 

3. од ануитетите на кредитите дадени од Ре-
публичкиот инвестиционен фонд; 

4. од кредитите добиени од средствата на Фе-
дерацијата и специјализираните банки. 

2. Републички фонд за станбена изградба 
Член 4 

Средствата на Републичкиот фонд за станбена 
изградба се формираат од следните извори: 

1) од учеството во приходите на општинските 
фондови за станбена изградба по основу на при-
донесот од личните доходи кое за 1964 година из-
несува 20%; 

2) од приходите утврдени со сојузни и други 
прописи; 

3) од ануитетите на дадените кредити од фон-
дот; 

4) од кредити и дотации; 
5) од други приходи. 

3. Републички буџет 

Член 5 
Од вкупните приходи кои според Сојузниот 

закон за буџетите и финансирањето на самостој-
ните установи и Законот за утврдување учеството 
на околиите и општините во заедничките приходи 
и висината на дотациите на околиите и припаѓаат 
на Републиката, во 1934 година во Републичкиот 
буџет се внесуваат следните приходи^ 

1) 67,14% од учеството на Републичкиот буџет 
во заедничките приходи на буџетите, по одбиток 
3%, од делот на придонесот на буџетите од личните 
доходи; 

2) 67,14% од учеството на Републичкиот буџ*т 
во дотацијата од Федерацијата; 

3) други приходи предвидени со Републичкиот 
буџет. 

И 
РАСПОРЕД И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА КА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД И 

РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СТАНБЕНА 
ИЗГРАДБА 

1. Распоред на средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд 

Член 6 
Средствата на Републичкиот инвестиционе!, 

фонд Стопанската банка на Социјалистичка Ре-
публика Македонија ќе ги употреби за основни у 
обртни средства на стопанството и за други на-
мени, согласно со насоките на Општествениот плаг 
на Социјалистичках^[акедош1Ја за 1964 година, од-
редбите на свој закон и другите посто]ни прописи. 

Член 7 
Средствата на Републичкиот инвестиционе)' 

фонд, што се формираат од редовните сопствен:: 
приходи на овој фонд, во износ од 18.300 милиони 
динари се распределуваат: 
1) за инвестиции во основ-

ните средства на стопан-
ството 12.200 милиони динари 

2) за кредитирање на инвес-
тициите во основните сред-
ства на стопанството пре-
ку комуналните банки 

3) за инвестиции во трајни 
обртни средства 

4) за кредитирање на ин-
вестициите во општестве-
ниот стандард преку Ре-
публичкиот фонд за не-
стопанска инвестиции 

5) за отплата на кредити, 
придонес на Фондот за 
обнова и изградба на 
Скопје, провизии на бан-
ките и други непосредни 
трошоци на фондот 

ђ) за Кредитниот фонд на 
Стопанската банка 

7) ^распределени средства 

400 милиони динари 

2.200 милиони динари 

1.300 милиони динарр 

1.100 милиони динари 

ЗОО милиони динари 
800 милиони динари 
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Член 8 
Средствата од кредитот што Републичкиот ин-

вестиционен фонд ги добива од Југословенската 
инвестициона банка за јјшестициони вложувања во 
основни средства за забрзување развојот па сто-
пански недоволно развиените подрачја во вкупен 
износ од 11.860 милиони динари, се распределу-
ваат: 
1) за инвестиции во основ-

ните фондови на стопан-
ството 9.460 милиони динари 

2) за инвестиции во опште-
ствениот стандард на же-
лезарницата 1.600 милиони динари 

3) за давање кредити на 
други републички фондови 800 милиони динари 

Член 9 
Средствата од кредитот што Републичкиот ин-

вестиционен фонд ги добива од Југословенската ин-
вестифзна банка за инвестиции во трајни обртни 
средства, Стопанската банка на СР Македонија ќе 
ги употреби за инвестиции во трајни обртни сред-
ства на објектите, чија изградба е финансирана од 
средствата ка Федерацијата за развој на стопан-
ски недоволно развиените подрачја. 

Член 10 
Средствата на Републичкиот инвестиционен 

фонд утврдени во член 7 точка 1 од овој закон 
за инвестиции во основните средства на стопан-
ството, се распределуваат: 
1) за индустријата и рудар-

ството 6.500 милиони динари 
2) за земјоделството 2.800 милиони динари 
3) за шумарството 400 милиони динари 
4) за градежништвото 100 милиони динари 
5) за сообраќајот1 2.400 милиони динари 

Член 11 
Средствата на Републичкиот инвестиционен 

фонд утврдени во член 8 точка 1 од овој закон за 
инвестиции во основните средства на стопанството, 
се распределуваат: 
1) за индустријата и рудар-

ството 8.500 милиони динари 
2) за градежништвото 600 милиони динари 
3) за угостителството и ту-

ризмот 360 милиони динари 

2. Употреба на средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд 

Член 12 
Стопанската банка на Социјалистичка Репуб-

лика Македонија средствата распределени во член 
10 од овој закон ќе ги употреби за извршување на 
обврските по досега одобрените кредити, за одо-
брување на нови кредити, за изградба на објекти 
согласно целите, задачите и насоките на Опште-
ствениот план за 1964 година како и за учеството 
во користењето на кредитите од средствата на 
Федерацијата. 

Во рамките на утврдените глобални намени, 
распределените средства по одделните стопански 
области, Стопанската банка на СР Македонија, 
првенствено ќе ги употреби: 

— во индустријата и рударството за поинтен-
зивни вложувања во остварувањето на програмата 
за развитокот на стопански неразвиените подрачја; 
за учеството во изградбата на објекти од елек-
тростопанството и за други гранки на индустри-
јата, за кои ќе бидат одобрени кредити од Фес 
дера^јата и специјализираните банки; за учест-
вото во изградбата на станови за Железарницата 
и за студии и проекти за изградба на клучни об-
јекти износ до ЗОО милиони динари; 

— во земјоделството за учество во користе-
њето на заеми од средствата на Федерацијата и 
специјализираните банки и за помали мелиорации; 

— во шумарството за изградба на шумски ко-
муникации за плантажи, регенерации и опрема; 

— во градежништвото за набавка и докомпле-
тирање на градежната механизација; 

— во сообраќајот за реконструкција и модер-
низација на патиштата, за учество во инвестициите 
за набавка на опрема и меѓумесни врски во ПТТ 
сообраќајот и за учество во изградбата на ранжи-
рани капацитети. 

Член 13 
Од средствата определени во член 10, точка 2 

од овој закон за вложувања во земјоделството, за 
учество во уредувањето на пороите во подрачјата 
на мелиоративните системи, што се финансираат 
со Сојузниот закон за мелиорации во СР Македо-
нија, ќе се употребат средства до 200 милиони ди-
нари. 

Од средствата определени во член 10 точка 5 
од овој закон за вложувања во сообраќајот, за 
изградба на патишта ќе се употребат средства до 
1.300 милиони динари. 

Член 14 
Стопанската банка на СР Македонија сред-

ствата, распоредени во член 11 од овој закон, ќе 
ги употреби за извршување на обврските по до-
сега одобрените кредити и за одобрување на нови 
кредити сообразно со целите, задачите и насоките 
на Сојузниот и Републичкиот општествен план за 
1964 година. 

Средствата распределени на одделни стопански 
области Стопанската банка на Социјалистичка Ре-
публика Македонија првенствено ќе ги употреби: 

— во индустријата за продолжување со поин-
тензивна изградба и довршување на објектите по 
веќе одобрените кредити, како и за започнување 
изградбата на нови капацитети, со цел да се ос-
твари програмата што се финансира од средствата 
на Федерацијата, наменети за развој на недовол-
но развиените подрачја. Притоа приоритет треба 
да им се дава на оние индустриски капацитети, чие 
производство придонесува за зголемувањето на 
извозот односно за намалувањето на увозот; 
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— во градежништвото за натамошното опрему-
вање со механизација на градежните претпријатија 
и претпријатијата за одржување на патиштата; 

— во угостителството и туризмот првенствено 
за довршувањето на започнатите објекти и за уче-
ство во користењето на средствата на Федераци-
јата наменети за унапредувањето на туризмот. 

Член 15 
Средствата утврдени во член 7, точка 2 од овој 

закон Стопанската банка на СР Македонија ќе ги 
употреби за давање кредити на комуналните банки. 

Средствата по основ на кредитите од прет-
ходниот став комуналните банки ќе ги употребат 
за учество во инвестиционите вложувања во основ-
ните средства во трговијата, угостителството, ту-
ризмот и занаетчиството, што се финансираат од 
средствата на општествените инвестициони фон-
дови на општините и од средствата на стопанските 
организации. 

Член 16 
Средствата утврдени во член 7, точка 4 од овгј 

закон Стопанската банка на СР Македонија ќе ги 
употреби за давање кредит на Републичкиот фонд 
за нестопански инвестиции. 

Средствата по основ на кредитот од претход-
ниот став Републичкиот фонд за нестопански ин-
вестиции ќе ги употреби за инвестицији вложу-
вања во културно-просветните и социјално-здрав-
ствените дејноста, во фискултурата и национал-
ните паркови. 

Член 17 
Средствата на Републичкиот инвестиционен 

фонд, утврдени во член 7, точка 7 од овој закон 
ќе се употребуваат врз основа на посебни одлуки 
на Собранието за извршување задачите на Опште-
ствениот план за 1964 година. 

Член 18 
Средствата утврдени во член 8, точка 2 од овој 

закон Стопанската банка на СР Македонија ќе ги 
употреби за кредитирање на станбената изградба 
во Железарницата во Скопје. 

Средствата од претходниот став ќе се употре-
бат за исплата на обврските по инвестиционите 
вложувања во 1963 година и за изградба на нови 
станови. 

Член 19 
Средствата утврдени во член 8, точка 3 <»д овој 

закон Стопанската банка на СР Македонија ќе ш 
употреби за одобрување кредити на Републичкиот 
фонд за школство во износ од 509 милиони динари 
и на Републичкиот фонд за студии и истраги во 
висина од ЗОО милиони динари. 

Член 20 
Од средствата утврдени во член 10 точка 1 и 

член 11, точка 1 од овој закон за инвестициони 
вложувања во основните средства на индустријата, 
износ до 3.000 милиони динари ќе се употреби за 
инвестициони вложувања во стопански неразвие-
ните подрачја, утврдени со Општествениот план 
за стопанскиот развиток на СР Македонија во 
1961—1965 година. 

Средствата од претходниот став ќе се употре-
бат за довршување на започнатите објекти, однос-
но за финансирање инвестициите по одобрените 
кредити. 

За инвестиционите кредити по основ на пред-
видените средства во првиот став, корисниците на 
кредитите не се задолжени да го плаќаат пропи-
шаното учество во трошоците на инвестициите и 
да полагаат гарантен износ. 

Член 21 

Средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд што ќе се формираат по основ на кредитот 
од Југословенската инвестициона банка, со намена 
за кредитирање на пречекорувањата во трошоците 
на изградбата финансирана од гарантираните ин-
вестиции, Стопанската банка на СР Македонија ќе 
ги употреби за давање кредити на инвеститорите 
за таа намена. 

Член 22 
Се овластува Извршниот совет да ги пропише 

поблиските услови и да го утврди начинот на до-
делувањето и употребата на средствата од Репуб-
личкиот инвестиционен фонд. 

3. Употреба на средствата на Републичкиот фонд 
за станбена изградба 

Член 23 
Од средствата на Републичкиот фонд за стан-

бена изградба, остварени во 1964 година, 500 ми-
лиони динари ќе се употребат за учество во из-
градбата на станови за Железарницата во Скопје. 

Остатокот од средствата ќе се употреби за фи-
нансирање на обврските по кредитите од поранеш-
ните години и за доделување на нови кредити. 

4. Употреба на средствата на посебната задолжи-
телна резерва на Републиката 

Член 24 
Средствата на посебната задолжителна резерва 

на фондовите, издвоени според републичките про-
писи во 1963 година, се ослободуваат во корист на 
фондовите од кои се издвоени и можат да се ко-
ристат во 1964 година. 

III 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 25 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а ќе се применува од. 
1 јануари 1964 година. 
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6. 
На основа член 17Г став 5 од Уставот на Со-

цјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ УЧЕСТВОТО НА ОКОЛИИТЕ И 
ОПШТИНИТЕ ВО ЗАЕДНИЧКИТЕ ПРИХОДИ И 
ВИСИНАТА НА ДОТАЦИИТЕ НА ОКОЛИИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за утврдување учеството на 
околиите и општините во заедничките приходи и 
висината кѓа дотациите на околиите што Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија го усвои 
на седницата на Републичкиот собор, одржана на 
8 јануари 1964 година и на седницата на Органи-
зационо-политичкиот собор, одржана на 8 јануари 
1964 година. 

У број 9 
9 јануари 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р, 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ УЧЕСТВОТО НА ОКО-

ЛИИТЕ И ОПШТИНИТЕ ВО ЗАЕДНИЧКИТЕ 
ПРИХОДИ И ВИСИНАТА НА ДОТАЦИИТЕ 

НА ОКОЛИИТЕ 

Член 1 
Во Законот за утврдување учеството на око-

лиите и општините во заедничките приходи и ви-
сината на дотациите на околиите („Службен весник 
на Народна Република Македонија" бр. 43/59, 5/62 
и 4/63) член 3 се менува и гласи: 

„За покривање на буџетските расходи на око-
лиите им се определува дотација од средствата на 
Републиката и тоа: 
на Битолска околија 
на Кумановска околија • 
на Охридска околија 
на Тетовска околија 
на Титоввелешка околија 
на Штипска околија 

Член 2 
Член 5 се менува и гласи: 
„На Градското собрание на град Скопје му се 

доделува за 1964 година посебна дотација во износ 
од 1.200 милиони динари. 

Средствата од претходниот став се доделуваат 
за дополнување на намалените буџетски средства, 
за намирување на нараснатите редовни и вонредни 
буџетски потреби, како и за зајакнувањето на ко-
муналните, инспекциските и другите служби и 
функции на општините и Градското собрание на 
град Скопје, што произлегуваат од условите за ра-
бота по земјотресот." 

Член 3 
По член 5 се додава нов член 5а кој гласи: 
„Дотацијата од член 1 на овој закон ќе им се 

дава на околиите како аконтација во еднакви ме-
сечни износи, со тоа што во последното тримесечје 
од годината ќе се исплати нејзиниот полн износ 
утврден со овој закон. 

Ако приходите од данокот на доход од насе-
лението во текот1 на тримесечје™ се остварат во 
процент кој е понизок од износот утврден за тие 
приходи со Одлуката што Извршниот совет ја до-
несува согласно член 115 од Уредбата за данокот 
на доход („Службен лист на ФНРЈ" бр. 22^61), Ре-
публичкиот секретаријат за финансии ќе ја намали 
висината на аконтацијата на дотацијата сразмерно 
со остварувањето на овие приходи". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од не-

говото објавување во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1964 година. 

7, 

На основа член 171 став 5 од Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕ-

ТОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 1964 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за буџетот на Соција-
листичка Република Македонија за 1964 година, 
што Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија го усвои на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 8 јануари 1964 година и па сед-
ницата на Организационо-политичкиот собор, одр-
жана на 8 јануари 1964 година. 

У број 8 
9 јануари 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА БУЏЕТОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1964 ГОДИНА 

Член 1 
Буџетот на Социјалистичка Република Маке-

донија (Републички буџет) за 1964 година содржи: 
Приходи: — — г— — Динари 7,520.440.000. 
Расходи — — — — Динари 20,690.440.000 
Вишок на расходи — Динари 13,170.000.000 

Член 2 
Вишокот на расходите над приходите по Репуб-

личкиот буџет се покрива со дотацијата предви-
дена во Сојузниот буџет за 1964 година. 

1.395 милиони динари 
833 милиони динари 

1.166 милиони динари 
807 милиони динари 
763 милиони динари 

1.263 милиони динари 
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Член 3 
Назначување на нови службеници во репуб-

личките органи и установи може да се врши само 
во рамките на средствата предвидени за таа цел 

во раздел 38, партија 167. 
Средства од претходниот став ќе се користат 

на начин што ќе го определи Извршниот совет од-
носно органот што тој ќе го овласти. 

Член 4 
Средствата што остануваат во претсметките на 

органите и установите при пресметувањето на при-
мањата на службениците и работниците според, 
одредбите на Законот за здравственото осигурува-
ње во корист на партиите за лични расходи, орга-
нот може да ги користи за наградување на своите 
службеници и за давање надоместување на преку-
времена работа. 

Член 5 
Со заштедите во пресметките на републичките 

органи, наменети за плати и додатоци, кои се ре-
зултат на трајното намалување на постојниот број 
службеници на 1-1-1964 година, заради подобра ор-
ганизација во работата, можат да се користат за 
зголемување платите на службениците во репуб-
личките органи на начин што ќе го утврди Изврш-
ниот совет. 

Член 6 
Средствата предвидени во Дел 3, раздел 20, пар-

тија 117 можат да се користат врз основа на пис-
мени договори кои во името на Републиката ги 
склучува Републичкиот секретаријат за народно 
здравје и социјална политика. 

Член 7 
Со средствата предвидени во Дел 8 — Интер-

венци во стопанството, раздел 32, партија 150 и 
151 ќе располага Републичкиот секретаријат за 
буџет и организација на управата. 

Член 8 
Со средствата предвидени во Дел 9 — Дотации, 

раздел 33 и 34, партии 156, 161, 162 ќе располага 
Републичкиот секретаријат за буџет и организа-
ција на управата. 

Член 9 
Со средствата предвидени во дел 8 — Интер-

венции во стопанството — раздел 32, партија 152 
— Средства за унапредување на земјоделството и 
партија 153 — средства за унапредување на водо-
стопанството, ќе располага Републичкиот секрета-
ријат за земјоделство и шумарство врз основа на 
програма што ја донесува Извршниот совет. 

Член 10 
Со средствата предвидени во Дел 8 — Интер-

венции во стопанството .—• раздел 32, партија 155 
— средства за Југословенскиот аеротранспорт ќе 
располага Републичкиот секретаријат за сообраќај 
и врски. 

Бр. 2 — Стр. 37 

Член 11 
Со средствата во Дел 9 — Дотации, партија 163 

и 164 и во Дел 10 — Обврски на заеми и гаранции, 
раздел 36, партија 165 — надоместок за непра-
вилно одземени имоти на колонистите ќе распо-
лага Републичкиот секретаријат за финансии. 

Член 12 
Во 1964 година републичките фондови ќе уче-

ствуваат во заедничките приходи — дел за Репуб-
личкиот буџет и во дотацијата што му припаѓа на 
Републичкиот буџет и тоа: 

—- Републички општествен фонд за ( фи-
нансирање на школството со 15,56% 

— Републички фонд за патишта со 5,46% 

— Републички фонд за стипендии со 0,28% 

— Републички фонд за награди „11 Октом-
ври со 0,04% 

—• Републички фонд за научна работа со 2,24% 

— Републички фонд за истражувачки ра-
боти со 1,37% 

— Републички фонд за нестопанска инве-

с тиции со 6,28% 

— Републички фонд за издавач, дејност со 0,66% 

— Републички фонд за култ. дејности со 0,81% 

— Студентски позајмен фонд со 0,15% 
Член: 13 

Ако одделни органи на републичката управа 
во текот на годината добијат статус на самостојна 
установа, Извршниот совет ќе определи дали сред-
ствата предвидени во претсметката на органот, чиј 
статус е изменет ќе бидат користени врз основа 
на договор за вршење на определени дејности или 
како дотација. 

Член 14 
Извршниот совет може да пропише посебен на-

чин за користење на средствата наменети за лич-
ни расходи. 

Член 15 
Извршниот совет може да преземе мерки 

за штедење на буџетските средства и во случај 
на промени во организацијата на републичката 
управа, да ја измени висината и намената на 
средствата предвидени во буџетот. 

Актите од претходниот став подлежат на до-
полнителна согласност на Собранието. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по 

неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1964 година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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П Р Е Г Л Е Д 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ПО БУЏЕТОТ НА СР МАКЕДОНИЈА (РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ) 

ЗА 1964 ГОДИНА 

I — 

П Р И Х О Д И 

Заеднички приходи: 
Дел на придонесот на буџетите 
од личниот доход 5.181.400.000 
Данок на доход 570,360.000 
Општински локален данок 417,200.000 
Општински данок на промет 594,160.000 
Данок на промет што плаќаат 
граѓани и граѓанско правни лица 112,000.000 
Административни такси 100,800.000 

СЕ: 6.975.920.000 

2% придонесот на фондот за об-
нова и изградба на град Скопје 
од основицата на данокот на 
доход 67,000.000 

Чисто: 6.908,920.000 

II — Судски такси: 
— Судски такси 

III — Приходи од органите и устано-
вите и останатите приходи: 

— Републичките органи и установи 
— Останати разни приходи 

IV— Пренесени средства; 
— Вишок ка приходите по заврш-

на сметка на буџетот за 1963 
година 

— Средства на одделната буџет-
ска резерва од 1963 год. осло-
бодена за потрошувачка 

V — Дотации: 
— Општа дотација за урамкотежу-

241,920.000 

25,200.000 
34,800.000 

20,000.000 

289,600.000 

вање на буџетот 13.170,000.000 

Вкупно приходи: 20.690,440.000 

Се одбива: 
3% од делот на придонесот за 
буџетите од личниот доход што 
му припаѓа на СР Македонија во 
полза на Републичкиот опште-
ствен фонд за финансирање на 
школство 
10% задолжителна резерва 
32, 85% учество на републички-
те фондови во заедничките при-
ходи-дел за Републичкиот буџет 
и во дотацијата што му припаѓа 
на Републичкиот буџет 

155,442.000 
311,676.000 

4.184,655.000 

И 

Р А С Х О Д И 

— Расходи на републичките органи 
и установи: 

— Лични расходи 
— Оперативни расходи 
— Функционални расходи 
— И диндевски пензии: 
— Илинден ски пенз ии 

III — Интервенции во стопанство: 
— Интервенции во стопанството 

IV— Дотации: 
— за самостојните установи 
— за општествените и други ор-

ганизации 
— за околиите 

V — Обврски по зајмови и гаранции: 
— надоместок за неправилно од-

земени имоти н:а кјолонистите 
— ануитета по кредити 
— Обврски по буџетот и буџетска 

резерва: 
— за недоволно предвидени и не-

предвидени расходи и обврски 
од претходните години 

VI 

3.938,882.000 
859 420.000 

1.037,717.000 

60,000.000 

556,000.000 

917,020.000 

722,700.000 
7.427,000.000 

50,000.000 
50,000.000 

419,928.000 

ПРИХОДИ: 16.038,667 ООО РАСХОДИ: 16.038,667.000 
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8. 

На основа член! 5 во врска со член 49 од Уред-
бата за надоместоци на патните и и другите тро-
шоци на јавните службеници („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 9/60, 15/61, 74/61 и 16/62 Л „Службен 
лист на СФРЈ" бр. 2С/63 и 30/63), Извршниот совет 

донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕС-
ТОК НА ТРОШОЦИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ КОИ 
ПОРАДИ ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СКОПЈЕ ЖИВЕАТ 

ОДДЕЛНО ОД СВОИТЕ СЕМЕЈСТВА 

I 
Се укинува Одлуката за надоместок на трошо-

ците на службениците на републичките органи и 
установи кои поради земјотресот во Скопје живеат 
одделно од своите семејства („Службен весник на 
СРМ" бр. 37/63). 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот од неј-

зиното објавување во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-195/1 
14 јануари 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличкоо, е. р. 

О/ласен дел 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот округли печат на Заводот за за-

горување на работници — Битола под назив: 
„Завод за запослување на работници на општи-
ните: Битола, Бистрица, Дихово, Кукуречани и 
Новаци", се огласува за неважен, (3120) 

Загубениот печат на Комисијата за технички 
преглед на моторни и приклучни возила при 
Здружението на возачи и автомеханичари — 
Скопје под назив: „Комисија за технички пре-
глед на моторни и приклучни возила при Здру-
жението на возачи и автомеханичари — Скопје", 
се огласува за неважен. (3175) 

Загубениот округли печат на Здравственана 
станица на железничарите — Титов Велес под 
назив: „Здравствен дом на железничарите — 
Скопје — Здравствена станица — Титов Велес", 
се огласува за неважен. (3354) 

Загубениот округли печат на Станбено-штед-
ната задруга „Ид ади ја" — Скопје под назив: 
„Станбено-штедна задруга „Идадија" — Скопје", 
се огласува за неважен. (3378) 

Загубениот округли печат на Домот за на-
родно здравје — Свети Николе под назив: „Дом 
за народно здравје — НО на општината Св. Ни-
коле", се огласува за неважен. (3521) 

Загубениот округли печат на Граѓевинското 
предузеќе — Београд — Градилиште — Скопје, 
се огласува за неважен. (3548) 

Загубениот штембил на Браварската работил-
ница на Горѓи Т. Стојанов — Скопје, под назив: 
„Браварска работилница — Горѓи Т. Стојанов, 
Скопје", се огласува за неважен. (3385) 

КОНКУРСИ 
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. Шеф на Отсекот за економско-пропагандни 
емисии 

3. Шеф на Бирото за економска анализа 
2. Шеф на Отсекот за инвестиции 
4. Аналитичар 
5. Главен магазионер 
6. Фактурист 

У с л о в и : 
За работните места од 1 до 4 точка завршен 

економски факултет, а за работните места под 
5 и 6 завршено средно економско училиште. 

Плати според правилникот за плати на Ра-
диотелевизија — Скопје. 

Молбите таксирани со таксена марка од 
50 динари и документи по чл. 31 од Законот за 
јавните службеници се поднесуваат во Одделе-
нието за општи работи на РТС. 

Конкурсот трае до пополнување на работ-
ните места. 

За поблиски информации кандидатите можат 
да се обратат до Секторот за комерцијално-фи-
нансиски работи на Радио-телевизија — Скопје. 

(107) 

Комисијата за службенички работи при Оп-
штинското собрание на Општината Демир Хисар, 
врз основа на член 21 од Законот за јавните 
службеници 

р а с п и ш у в а 

II К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Шеф на Отсекот за стопанство и комунал-

ни работи и 
2. Референт по план и економска анализа. 
Под точка 1 и 2 да имаат завршено економ-

ски факултет и најмалку две години практика 
во струката. 
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Молбите и потребните документи по член 31 
од Законот за јавните службеници, се доставу-
ваат до Комисијата за службенички работи на 
Општинското собрание на општината Демир 
Хисар. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на неговото 
објавување. (104) 

Врз основа на заклучокот на Советот на 
Институтот за памук, Конкурсната комисија при 
Институтот, согласно чл. 7 ст. 1 и 2 од Законот 
за јавните службеници 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
1. Асистент во Отсекот за заштита на расте-

нијата 
Услови: 
1. Да има завршено земјоделско-шумарски 

факултет. 
2. Кандидатот да поднесе до Институтот за 

памук молба со 50 динари непоништена таксена 
марка и документа* предвидени во чл. 31 од За-
конот за јавните службеници. 

Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, а положај ната по Драви л никог за поло-
жај ните плати. 

Конкурсот трае 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". 

Во случај да не се пријават кандидати што 
ги исполнуваат одредените услови во напред од-
редениот рок, конкурсот останува отворен до 
пополнување на работното место. (105) 

ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ — СКОПЈЕ 

На основа член 37 став 2 од Правилникот за 
отстапување изградба на инвестициони објекти 
(„Службен весник на СРМ" бр. 31/63) 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ ПОДОБНОСТ НА ИЗВЕДУ-
ВАЧИ ЗА ИЗГРАДБА НА ЗЕМЈАНИТЕ РАБОТИ 
ВО РАНЖИРАНАТА СТАНИЦА ВАРДАР СО 
ПРИКЛУЧНИ ПРУГИ ОД ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ЈА-
ЗЕЛ СКОПЈЕ 

Се повикуваат заинтересираните градежни 
претпријатија да на Железничкото транспортно 
претпријатие Скопје — Погонот за студии и извр-
шување на инвестиции поднесат податоци за доказ 
на својата спремност за изведување на горенаве-
дените работи. 

За оценување спремноста за изведување прет-
пријатијата треба да ги поднесат следните доку-
менти: 

а) доказ за регистрација на претпријатието; 
б) доказ за својот расположив капацитет за 

изградба на определениот инвестиционен 
објект (состав на основните средства, меха-
низација, кадрови и слично); 

ц) доказ со свои референти за досега изграде-
ните вакви или слични објекти; 

д) преглед на ангажираноста во технички ра-
боти; 

е) податоци за финансовата положба на прет-
пријатието по последната завршна сметка. 

Горните податоци претпријатијата да ги до-
стават на означената адреса до 14 февруари 1964 
година. 

Претсметковната вредност на објектот е 
1.206.216.600 динари. 

Рок за завршување изградбата на објектот е 
почетокот на месец мај 1965 година. 

Информации можат да се добијат на означе-
ната адреса писмено, усно и на телефон бр. 22-98, 
22-42 локал 5. 

СОДРЖИНА 
Страна 

4. Указ за прогласување на Општествениот 
план на Социјалистичка Република Маке-
донија за 1964 година — — — — — — 17 
Општествен план на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за 1964 година — — 17 

5. Указ за прогласување на Законот за насо-
чување и употреба на средствата на Репу-
бликата — — — — — — — — — 32 
Закон за насочување и употреба на сред-

ствата на Републиката — — — — — — 33 
6. Указ за прогласување на Законот за изме-

нување и дополнување на Законот за утвр-
дување учеството на околиите и општините 
во заедничките приходи и висината на до-
тациите на околиите — — — — — — 35 
Закон за изменување и дополнување на За-
конот за утврдување учеството на околиите 
и општините во заедничките приходи и ви-
сината на дотациите на околиите — — — 35 

7. Указ за прогласување на Законот за буџе-
тот на Социјалистичка Република Македо-
нија за 1964 година — — — — — — 35 
Закон за буџетот на Социјалистичка Репу-
блика Македонија за 1964 година — — — 35 

8. Одлука за укинување на Одлуката за надо-
месток на трошоците на службениците на 
републичките органи и установи кои поради 
земјотресот во Скопје живеат одделно од 
своите семејства — — — — — — — 37 

Излагач: „Службен весник на СРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-?.. Пошт. фах 51. Тел. 24-76. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


