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

Ракописите се испраќаат во дупли- СКОПЈЕ 
кат на адреса: „Службен весник на Сабота, 7 февруари 1953 
НРМ"-Скопје. Огласи по тарифата Број 2 Година IX 

Поетплата за 1953 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 20 динари 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

У К А З 
На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ, а во 

врска со чл. 5 т. 7' од Законот за Президиумот на 
Народното собрание на НРМ, Президиумот на На-
родното собрание на НРМ го прогласува Законот 
за Општествениот чплан на Народна Република Ма-
кедонија за 1953 година, што го донесе Народното 
собрание на НРМ на својата седница од 31 јану-
ари 1953 година, а кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА НАРОДНА -

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ј ЗА 1953 ГОДИНА 

Член 1 
Се потврдува Општествениот план на Народна 

Република Македонија за 1953 година, а кој гласи: 

ПРВ ДЕЛ 
ОПШТЕСТВЕНИОТ БРУТО ПРОИЗВОД, 

НАЦИОНАЛНИОТ ДОХОД и НЕГОВАТА 
ОСНОВНА РАСПОДЕЛБА 

, 1. Вкупнибт општествен бруто производ што 
ќе се оствари во 1953 година по овој план изнесува:' 

' Вкупно: 52.454. — мил. динари. 
Од (вкупниот општествен бруто производ ќе 

се оствари во поодделни области на стопанството 
'општествен бруто производ во следните износи 
и структура: 

Во милиони динари 
С т р у к т у р а 

Во милиони динари 
С т р у к т у р а 

2. Вкупниот национален доход што ќе се ос-
твари во 1953 година по овој план изнесува: 

Вкупно: 47.908. — мил. динари. 
Од вкупниот национален доход ќе се оствари 

во поодделни области на стопанството национал-
ниот доход во следните износи и структура: 

Стопанска област 

Вкупно стопанство на НР 
Македонија 47,908 24.136 23.772 98 
Индустрија и рударство 15.998 2.011 13.987 694 
Селско стопанство 19.564 16.146 3.418 21 
Шумарство 129 168 - 39 ,^23 
Градежништво 5.487 2.710 2.777 103 
Сообраќај 1.682 734 948 129 
Трговија 2.382 879 1.503 171 
Угостителство и туризам 516 269 247 92 
Занаетчиство 2.150 1.219 931 76 
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Вкупно стопанство на НРМ 52.454 4.546 47.908 
Индустрија и рударство 17.262 1.264 15.998 
Селско стопанство 20.238 647 19.564 
Шумарство 148 19 129 
Градежништво 6.057 570 5.487 
Сообраќај 3.429 1.747 1.682 
Трговија 2.410 28 2.382 
Угостителство и туризам 638 122 516 ' 
Занаетчиство 2.272 122 2.150 ' 

3. Основна расподелба на националниот доход 
ќе се изврши како следува: 

Вкупно национален доход 46.749.— мил. динари, 

I. Потрошен фонд во стопанството 24.136 
а) Потрошен фонд на трудбе-

ниците во стопанството од 
државниот сектор 7.599 

б) Потрошен фонд на земјодел-
ците 15.562 

ц) Потрошен фонд на занает-
чии и др. 975 

К. Општествени фондови 10.642 
а) Фонд за социјално осигу-

рување и детски додаток 4.784 
б) Фондови на претпријатијата 218 
ц) Задружни фондови 386 

д) Буџетски расходи од акуму-
лацитата и Фондовите за 

наука, просвета, народно здра-
вје, социјални грижи, др-
жавната управа и буџетски 
резерви 5.254 

III. И н в е с т и ц и и 25.352 
а) Основна инвестициона из-

градба 15.955 
б) Останати инвестиции (вклу-

чувајќи ги приватните и за-
' дружните инвестиции) 9.397 

Од тоа: 
Инвестиции од средствата на 
претпријатијата %27 
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IV. Вкупна расподелба 

V. Вкупен национален доход 

VI. Разлика 

60.130 

46.749 

13.381 

Ј^ТОР ДЕЛ' 
основни ПРОПОРЦИИ 

I ГЛАВА 
КОРИСТЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ПО 

СТОПАНСКИ ГРАНКИ 

ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 
Индекс 

111 грана — Производство и расподелба на ' 
електрична енергија 44 

112 грана — Производство и преработка на 
јаглен 95 

— Рудници на лигнит 95 
115 грана — Металургија на разнобојни ме-

тали 98 
— Рудници и флотација на олово 4 

и цинк 98 
— Рудници и сепарација на хром 100 
— Рудници на манган 100 

116 грана — Производство, оплеменување и 
преработка на неметална руда 33 

— Рудници на фелшпад 100 
— Фина ќерамика 14 
— Груба ќерамика 100 
— Лискун и електроизолациони 

производи 67 
— Азбест 66 

117 грана — Индустрија на метали и прера-
ботка на метали 65 

120 грана — Хемиска индустрија 43 
— Сапун и козметика 40 
— Бои, лакови, езуѓајли и фирнајзи 30 
— Алколоиди ^ 100 

121 грана - Индустрија на градежен мате-
ријал 73 

— Тулани и керамидници 100 
— Цементни производи 60 
— Рудници и преработка на мермер 54 

122 грана — Дрвна индустрија 40^ 
— Пилани 35 
— Намештај 54 

123'грана — Индустрија на целулоза, дрве-
њача и палир 50 

124 грана — Текстилна индустрија 36 
— Предилница за волна 31 
— Предилница за памук 20 
— Памучни ткачници 96 

125 грана - - Индустрија на кожа и обувки 69 
— Фабрика за крупна кожа 96 
— Фабрика за ситна кожа 58 г 

127 грана — Прехранбена индустрија 49 
128 грана — Графичка индустрија 30 
129 грана — Тутунова индустрија 56 

— Претпријатие за преработка на 
тутун 57 

— Фабрика за цигари 46 
113 грана — Експлоатација на шумите ^ 100 

И ГЛАВА 
СТОПИ НА АКУМУЛАЦИЈАТА И ФОНДОВИТЕ 
п о СТОПАНСКИ ГРАНКИ ВО ИНДУСТРИЈАТА 

и РУДАРСТВОТО 
1. По стопански гранки 

^ ^ ^ ^ ^ „ ^ ^ ( В о илјади динари) 

Привредни гранки 
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111 — Производство и 
расподелба на 
електрична 
енергија 

112 — Произ и пре-
работка на ја -
глен 

115 — Обоена мета-
лургија 

116 — Производство и о-
племенување 
на неметални 
РУДИ 

117 — Метална ин-
дустрија 

120 — Хемиска ин-
дустрија 

121 — Инд. на гра-
ѓев. материјал 

122 — 313 Дрвна 
индустрија и 
експлоатација 
на шумите 

123 — Инд. на хар-
тија и целу-
лоза 

124 — Текстилна 
индустрија 

125 — Кожарска 
индустрија 

127 - Прехранбена 
индустрија 

128 — Графичка 
индустрија 

129 — Тутунова 
индустрија 

Вкупно: инд. и 
рударство 1,264.161 2,010.742 13,986.836 697 

2. По групи на претпријатија^ 
111 грана — Производство и расподелба на 

електрична енергија 

82.745 77.992 399.621 512 

2.000 9.600 9.600 100 

493.408 532.618 1,244.881 234 

35.850 113.950 146.550 129 м 

77.775 124.847 381.394 305 

44.491 30.469 303.953 1000 

26.625 184.981 192.272 104 

72.171 193.753 176.420 91 

3.028 4.800 8.994 187 

81.403 276.643 1,760.190 636 

11.720 37.247 298.287 800 

40.478 94.020 616.277 655 

10.000 33.970 55.677 164. 

282.467 295.852 8,392.7^0 2830 
ј 
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Електро-енергетски систем 110— 921 530 
Производство 921 
Д истрибу ци ј а 110 
Локални електрични цен-' 
трали во системот 50 —100 65 
Термо-електрани 50 
Хидро-електрани 100 
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112 грана — Производство к прера-
ботка на јаглен 

Рудници на лигнит 
115 грана — Металургија на разно-

бојни метали 
Рудници и флотација на 
олово и цинк 
Рудници и сепарација на 
хром 

" Рудници на манган 
116 грана - Производство и прера-

ботка на неметални руди 
Рудници на неметали 
Фина керамика 
Груба керамика 
Преработка на неметали 

117 грана — Индустрија на метали 
и преработка на 
аметали 

Производство на камиони 
Произв. на инв. опрема 
за рудар. инд. градежни 
и ж е л е з н и ч к а сообраќај 
Џроизводство на земјоделски 
'машини и орудија 
Производство на артикли 
за широка потрошувачка 
Останато 

120 грана — Хемиска индустрија 
Производство на сапун 
и козметички производи 
Производство на бои, 
лакови и фирна ј зи 
Производство на алколоиди 
Производство на останати 
неспоме^а1и хемиски 
производи 

121 грана — Индустрија на градежен 
материјал 

Производство на тули и 
ќерамиди 
Варџи^ници 
Камен за градежништво 
Изработки од цемент 
Останато производство 

122 и 313 — Дрвна индустрија и 
експлоатација на шумите 

Претпријатија за дрвна 
индустрија и шумска 4 

експлоатација 
123 грана — Индустрија и целулоза 

дрвењача и палир 
Мукава и преработка од 
хартија 

124 грана — Текстилна индустрија 
Ткачница за јута 
Предилница и ткачница 
за памук 

- - Предилница и ткачница 
на волна 
Ткачница за вештачка 
свила 
Трикотажа 

л Текстилна — конфекција , 

100 

350 

106 - 203 186 
112 

110 — 443 320 
110 
196 

110 — 126 109 

100 

600 - 700 613 

110 

315-
55 

-800 462 

173 - 1269 877 

770 - - 3800 1040 
2312 

50 - 500 199 

50 - -185 98 
НО 
115 
НО 
НО 

45 - 160 87 

187 

250 

1783 

669 

830 
НО 

НО -Г— 165 126 

Ост. текстилна индустрија 
Греж 

грана — Индустрија на кожи и 
обувки 

Кожари за крупна кожа 
К о ж а р и за ситна кожа 
Останати произ. од кожа 

127 грана — Прехранбена индустрија 
Луштионица за ориз 
Производство на тестенини 
Производи од шекер 
Конзервна индустрија на 
зарзават и овоштие 
Пивари ' 
Маслодајни производи 
Индустриско производство на 
алкохолни и безалкохолни 
пијалоци и останато 
Мелници 

128 грана — Графичка индустрија 
Претпријатие за графичка 
индустрија 4 

129 грана — Тутунова индустрија 
Ферм заводи 
Ферментисан тутун 
Преработка на тутун 

50 -

бо-

бо-
н о в 

2273-

110 
150 

1250 
830 
171 

НО 
400 

-500 385 

-500 58 
400 
110 

-1030 161 
-199 124 

'ПО 

110 
-3614 3074 

1792 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

Државни селско-стопански добра 

ШУМАРСТВО 
311 грана г - Узгој и нега на шумите 

ГРАДЕЖНИШТВО 
. Градежни претпријатија 

Претпријатија за проектирање 

СООБРАЌАЈ 

Стопа на АФ 
4 55 
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511 грана - Железнички сооб. 1.399 466 700 145 
515 грана - Друмски сообраќај 258,4 153 113,3 74 
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Претпријатија за превезеше 
стока и патници во меѓуградски 
сообраќај, за превозење патници 
во градскиот сообраќај и 
авторемонт ч 

516 грана - Пошт. сообраќај 90 
50 -
115 

125 
135 

ТРГОВИЈА 
Стопа на акумулацијата и фондовите 

што ја применуваат државните претпријатија 

УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ 
Стопа на акумулацијата и фондовите што 

ја применуваат државните претпријатија 
/ 

74 
115 

I 
60 

55 



в р . г с т р , СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
т 

7-П-1953 

Занаетчиство 
Стопата на акумулацијата и фондовите се опре-

делуваат со општествениот план на околијата (гра-
дот), со тоа да така определените стопи не можат 
да бидат помали од 45%. 

III ГЛАВА 
Вредносна на основната инвестициона изградба 

во 1953 година 
Вкупно: 15.955 мил. динари. 

ОБЈЕКТИ НА ОСНОВНАТА ИНВЕСТИЦИОНА 
ИЗГРАДБА: 

111 - Производство и расподелба на електрична 
енергија 

— ХЦ Маврово 4 

— Х Ц Вардар: студии, истражувања, проек-
тирање и друго. 

— ХЦ Црна Река: студии, истражување, про-
ектирање и друго. 

112 - Производство и преработка на јаглен 
— Рударски истражувања, студии и проекти-

рање на јаглени базени во реонот на Ки-
, чево, со цел да се развие производството на 

јаглен, како и хемиска индустрија (азотни 
ѓубриња) врз базата на јаглени деривати. 

114 — Црна металургија 
— Рударски и металургиски истражувања на 
' железни рудишта во Н Р Македонија 

— Фабрика за шавни цевки 
115 — Металургија на разнобојни метали 

- 7 Студии истражувања, проектирање и поче-
ток на изградбата на сепарацијата на ман-

^ ^ ган Злетово 
1Г6 — Производство, оплеменување и преработка 

на неметални руди 
— Фабрика за порцелан Т. Велес 
— Фабрика за стакло Скопје 
— Фабрика за цемент Скопје 
— Фабрика за термоизолациони материјали — 

студии, истражувања, проектирање и друго., 
— Фабрика за стакло и изолациони огнеотпор-
. ни материјали, студии, истражувања, про-

ектирање и друго. ' 
117 - Индустрија и преработка на метали 

— Фабрика за фрижидери и радиатори, сту„ 
дни истражувања, проектирање" и друго 

120 — Хемиска индустрија 
— Фабрика за кромови соединенија 

124 — Текстилна индустрија 
— Предилница и ткачница — Штип 
— Предилница и ткачница — Тетово 
— Свиларски комбинат — Титов Велес 

127 — Прехранбена индустрија 
—Индустриска кланица со ладн,ана — Скопје 
— Парна пекара — Скопје 

511 - Железнички сообракај 
— Железничка пруга Прилеп — Кичево. 
— Изградба мостови на железнички пруги 
Наполно — довршување на сите објекти од 

основната инвестициона изградба на општествениот 
план од 1952 година, 

ОСТАНАТИ ЈАВНИ ИНВЕСТИЦИИ 
Вкупно: 1.857 мил. динари 

515 — Друмски сообраќај 
— Реконструкција и пенетрација на патот Би-

тола — Охрид 
— Пенетрација на патот Радовиш — Штип 
— Пат - Отешево - Трпезица 

— Нови мостови 
— Опрема 
— Просвета, наука и култура 
— Универзитет — вклучувајќи ги и научните 

установи 
912 — Народно здравје 

— Клиничка болница — Скопје 
— Душевна болница — Скопско 
— Костна ТБЦ - Охрид 

IV ГЛАВА 
РАСПОДЕЛБА ^ ДА АКУМУЛАЦИЈАТА 

И ФОНДОВИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Акумулацијата и фондовите на стопанските 
претпријатија се дели на следниот начин: 

А — Дел за самостојно располагање на прет-
пријатијата (проценти спрема вкупната акумула-
ција и фондовите) кои изнесуваат по стопански 
области: 

1. - Индустрија и рударство ' 2,8 
2. — Земјоделство 7,2 
3. — Градежништво 6,3 
4. — Сообраќај 6,4 
5. — Трговија 16,6 
6. — Угостителство ^ 18,2 
7. — Занаетчиство 10,0 
Б — Придонес за здравствено, зашти-

тување (во процентен износ од платниот 
фонд на трудбениците) којшто во сите сто-
пански области изнесува^ , 10,0 

Ц — Дел за покривање на сојузните 
потреби од остатокот на акум^гстццј ата и 
фондовите во вкупен износ 10.045.— мили-
они динари или 62,0 

Д — Останатиот износ на акумулаци-
јата и фондовите се дели на (во проценти): 

1. — Фонд за социјално осигурување . 42,2 
2. — Фонд за инвестиции , 17,5 
3. — По одбиток на фондот за социјал-

но осигурување и фондот инвестиции, за 
покривање на своите буџетски расходи. Ре-
публиката учествува со следните проценти: 
НО на град Скопје - 79,8 
НО на Градската општина — Битола 88,9 
НО на Градската општина — Куманово 95,2 
НО на Градската општина — Охрид — " 
НО на Градската општина — Прилеп 98,5 
НО на Градската општина — Струмица 88,9 
НО на Градската општина — Тетово 98,9 
НО на Градската општина — Т. Велес 89,9 
НО на Градската општина - Штиѓг 87,1 
НО на Битолска околија — 
НО на Гевгелиска околија 55,7 
НО на Гостиварска околија 82,0 
НО на Дебарска околија -
НО на Кичевска околија — 
НО на Кочанска околија 85,3 
НО на Кривопаланечка околија — 
НО на Кумановска околија 27,4 
НО на Малешевска околија — 
НО на Овчеполска околија — 
НО на Охридска околија -
НО на Преспанска околија — 
НО на Прилепска околија 60,6 
НО на Скопска околија 87,4 
НО на Струмичка околија 44,7 
НО на Тетовска околија 73,2 
НО на Тиквешка околија 86,6 
НО на Титоввелешка околија - -
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Во колку се со општествените планови на око-
лиските (градските) народни одбори позголемат 
стопите на акумулацијата и фондовите преку сто-
пите на акумулацијата и фондовите со кој се оси-
гуруваат износите на акумулацијата и фондовите 
на сојузните и останали потреби доведени под 
точка Д од оваа глава и со тоа предвиди поголем 
износ на акумулација и фондови — овој незголе-
мен износ на акумулацијата и фондовите се рас-
пределува со општествениот план на околијата 
(градот) во проценти на фондови на претпријати-
јата и фондови на околијата (градот). 

Стопите на акумулацијата и фондовите со кои 
се обезбедуваат износите за горните потреби се 
искажуваат во посебниот дотаток на Општестве-
ниот план на Народна Република Македонија. 

Во колку се со општествените планови на око-
лиските (градските) народни одбори одредат стопи 
на акумулацијата и фондовите кои ги поремету-
ваат пропорциите на сојузниот општествен план 
или пропорциите на Општествениот план на На.-
вод,на Република Македонија, Извршниот совет 
на ФНРЈ и Владата на Народна Република Ма-
кедонија можат овие стопи да ги корегираат. 

Од износот на данокот на промет и данокот на 
доход околиските (градските) народни одбори од-
делуваат за покривање на републиканците бу-
џетски расходи следните постотци: 

н о и о 8 л Ч 
К 
О 

О О) 
а Ѕ о о Ћ ^ л е ЕГ 
- г л 
^ д 

Народен одбор на гра,д Скопје 10 
Народен одбор на Градската општина 

Битола 10 
Народен одбор на , Градската општина 

Куманово 50 
Народен одбор на Градската општина 

Охрид -
Народен одбор на Градската општина 

Прилеп л 70 
Народен одбор на Градската општина 

Струмица — 
Народен одбор на Градската општина 

Тетово 50 
Народен одбор на Градската општина 

Т. Велес 10 
Народен одбор на Градската општина 

Штип — 
Народен одбор на 

Битолска околија 
Н а ј д е н одбор на 

Гевгелиска околија , — 
Народен одбор на 

Гостиварска околија 20 
Нареден одбор на 

Дебарска околија — 
народен одбор на 

Кичевска околија -
Народ4и одбор на 

Кочанска околија 28 

70 

60 

70 

30 

95 

90 

40 

20 

50 

Народен одбор на 
Кривопаланечка околија -

0 Народен одбор на 
Кумановска околија . I 0 

Народен одбор на 
Малешевска околија л 

Народен одбор на 
Овчеполска околија -

Народен одбор на 
Охридска околија -

Народен одбор на 
Преспанска околија — 

Народен одбор на ' 
Прилепска ,околија 20 

Народен одбор на 
Скопска околија 50 

Народен одбор на 
Струмичка околија 10 

Народен одбор на 
Тетовска околија 40 

Народен одбор на 
Тиквешка околија 10 

Народен одбор на 
Титоввелешка околија — 

16 

10 

10 

10 

V ГЛАВА 

КРЕДИТИ И ДОТАЦИИ 
I, За покривање на инвестиционите расходи 

предвидени во во овој општествен план, Народна 
Република Македонија добива од сојузните -фон-
дови: 

1) Бескаматен кредит 10.045 милиони дин. 
2) Кредит со 2% камата 12.054 милиони дин, 

За покривање на расходите за 
општествени фондови Народна 
Република Македонија добива 
дотации 1.327 милиони динари 

П. Дотации на народните одбори 
За покривање на потребите на околиските 

(градските) народни одбори, а кои не се обезбе-
дуваат со средствата распоредени во Глава IV од 
овој план — одредуваат се следните дотации на ; 
поедините околиски (градски) народни одбори од 
средствата на Народна Република Македонија: 

Во 1.000 динари 
Народен одбор на 

Градската општина Охрид 4.372 
Народен одбор на 

Битолска околија 48.814 
Народен одбор на 

Дебарска околија 47.78? 
Народен одбор на 

Кичевска околија 26.840 
Народен одбор на 

Кривопаланечка околија 14.053 
Народен одбор на 

Малешевска околија 28.457 
Народен одбор на 

Овчеполска околија 55.730 
Народен одбор на 

Охридска околија 60.736 
Народен одбор на Титовванешка околија 13.ф80, 
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Член 2 
Овој закон стапува во сила со декот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
' блика Македонија", а ќе се применува од 1 ј а -

нуари 1953 година. 

У. бр. 82 
Скопје, 31 јануари 1953 година, 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, % Претседател, 
Лазо Мојсов, с. р. Страхил Гигов, с. р. 

5 
УКАЗ 

На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ, 
а во врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Пре-
зидиумот на Народното собрание на НРМ, 
Президиумот „на Народното собрание на 
НРМ го прогласува, Законот за буџетот на 
Народна Република Македонија за 1953 го-
дина, што го донесе Народното собрание на 
Н^М на седницата од 31 јануари 1953 го-
дина, а кој гласи: 

ЗАКОН 
ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1953 ГОДИНА 
Член 1 

Буџетот на Народна Република Македо-
нија за 1953 година со одделните прилози 
ги содржи: 

1 Републичкиот буџет: 
со приходи од . . Дин. 3,499.836.000 
со расходи^од . . . Дин. 3,499.836.000 

П Пресметките на установите со самостојно 
финансирање: 

со. приходи од . . . Дин. 288.210.000 
со расходи од . . . Дин. 426.470.000 

г 
и вишок на расходите од Дин. 138.260.000 
III Претсметките на здравствените установи 
кои се финансираат од фондот за времено 

финансирање на здравствените установи 
со приходи од . . . Дин. 41.392.000 
со расходи од . . . Дин. 293.554.000 

и вишок на расходите од Дин. 252.162.000 
Член 2 

Вишоците на расходите во пресметките 
на установите со самостојно финансирање, 
ве вкупен износ од 138.260.000 динари, се 
покриваат со дотации од буџетот на На-
родна Република Македонија. , 

Член 3 
Вишоците на расходите во претсметките 

на здравствените установи, во вкупен износ 
од 252.162.000 динари, се покриваат"" од фон-

дот за времено финансирање на здравстве-
ните установи. 

Член 4 
На стопанските организации можат да им 

се признаваат надокнади (регрес) за покри-
вање на загубите што ќе станат поради 
спроведувањето на стопанско управни мер-
ки донесени од републички^ органи. Про-
писи за начинот и условите на исплатата на 
регресите основани врз закон донесува Вла-
дата. , .. -V:' V" 

. Член 5 
Се овластува Министерот за финансии 

да може да ррши прегледи на издатоците 
за лични и материјални расходи по прет-
сметките на републичките органи и уста-
нови, како и да врши контрола ,на употре-
бата на дотациите дадени од буџетот на 
Народна Република Македонија. По потре-
ба Министерот за финансии може да про-
пише и претходна контрола. на' овие Изда-
тоци. г 

Член 6 -
Нацртите на правните прописи од орга-

ните на Владата чие спроведувавме предви-
дува нови или наголемени издатоци мораат 
да се достават на претходна согласност на 
Министерот за финансии. 

Член 7 
Нови зголемувања на службеничките 

места во републичките органи иг установа, 
доколку не е донесено дефинитивно; реше-
ние за систематизација, можат да се уста-
новат само во согласност со Претседателот 
на Советот за законодавство и изградба на 
народната власт на Владата и Министерот 
за финансии. 

Нови назначувања можат да се' вршат 
во рамките на одобрената систематизација, 
доколку во буџетот за таа цел се обезбедени 
потребни финансиски средства. 

Член 8 
Шефовите на сметководствата при на-

редбодавците на републичките органи, уста-
нови и установи со самостојно финансирање ' 
му се одговорни и на Министерот за финан-
сии За правилно извршување претсметката 
на приходите и расходите".'"' 

Член 9 
Овој закон влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1953 година, 

У. бр. 83 
Скопје, 31 јануари 1953 година. 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Лазо Мојсов, с. р, Страхил Гигов, е. р. 
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^ 6 
УКАЗ 

На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ, 
а во врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Пре-
зидиумот на Народното собрание на НРМ, 
Президиумот на Народното собрание на НРМ 
го прогласува Законот за државната заврш-
на сметка на Народна Република Македо-
нија за 1951 година, што го донесе Народ-
ното собрание на НРМ на седницата од 31 
јануари 1953 година, а кој гласи: 

ЗАКОН 
ЗА ДРЖАВНАТА ЗАВРШНА СМЕТКА НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 1951 ГОДИНА 
Член 1 

Остварените приходи и извршените ра-
с х о д и во буџетската 1951 година по Држав-

ниот буџет на Народна Република Македо-
нија изнесуваат и тоа: 
Приходи . . . . Дин. 6.524.832.798,72 
Расходи . . . . Дин. 6.035.064.919,15 

Вишок на приходите Дин. 489,767.879,57 
Член 2 

Државната завршна сметка на Народна 
Република Македонија за 1951 година ги 
содржи остварените приходи и извршените 
расходи по Државниот буџет на Народна 
Република Македонија за 1951 година и 

^ дополнителните буџети на народните одбо-
ри и тоа: в 

а) По Републиканскиот буџет: 
Приходи . \ . Дин. 4.494.150.730,72 
Расходи . . . . Дин. 4.202.362.394,15 

Вишок на приходите Дин. 291,788.336,57 
б) По буџетите на народните одбори: 

1 Град Скопје 
Приходи . . . . . . Дин. 492.289.695 
Расходи Дин. '457.196.269 

Вишок на приходите Дин. 35,093.426 
2. Град Битола 

Приходи Дин. 83.495.764 
Расходи Дин. 80.032.674 

Вишок на приходите Дин. 3,463.090 
3. Град Куманово 

Приходи Дин. 58.044.913 
Расходи Дин. 53.897.371 

Вишок на приходите Дин. 4,147.542 
4. Град Охрид 

Приходи Дин. 57.874.341 
Расходи Дин. 55.953.843 

Вишок на приходите Дин. 1,920.498 

5. Град Прилеп 
Приходи Дин. 80.719.088 
Расходи Дин. 70.352.963 

"Вишок на приходите Дин. 10,366.125 
6. Град Струмица 

Приходи Дин. 49.740.975 
Расходи Дин. 49.218.187 

Вишок на приходите Дин. 522.788 
7. Град Тетово 

Приходи Дин. 49.873.815 
Расходи Дин. 48.332.409 

Вишок на приходите Дин^ 1,541.406 
8. Град Титов Велес 

Приходи Дин. 59.682.338 
Расходи ' Дин. 55.362.842 

Вишок на приходите Дин. 4,319.496 
9. Град Штип 

Приходи . . . Дин. 42.561.995 
Расходи Дин. 40.485.263 

Вишок на приходите Дин. 2,066.732 
10. Беровска околија 

Приходи Дин. 21.331.854 
Расходи Дин. 20.111.306 

Вишок на приходите Дин. 1,220.548 
11. Битолска околија 

Приходи Дин. 51.710.392 
Расходи Дин. 49.129.407 

Вишок на приходите Дин. 2,580.985 
12. Бродска околија 

Приходи ' ' Дин. 24:688.688 
Расходи Дин. 22.791.256 

Вишок на приходите Дин. 1,897.432 
13. Гевгелиска околија 

Приходи Дин. 50.043.379 
Расходи Дин. 41.589.386 

Вишок на. приходите Дин. 8,453.993 
14. Гостиварска околија 

Приходи Дин. 63.298.029 
Расходи Дин. 54.269.449 

Вишок'на приходите Дин. 9,028.580 
15. Дебарска околија 

Приходи Дин. 45.945.857 
Расходи . . . . . . Дин. 45.608.935 

Вишок на приходите Ј Дин. 336.922 
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16. Делчевска околија 
Приходи Дин. 21.400.367 
Расходи Дин. 18.876.840 

Вишок на приходите Дин. 2.523.527 
17. Демирхисарска околија 

Приходи Дин. 23.092.86^7 
Расходи Дин. 21.032.621 

27. Прилепска околија 
Приходи . : ДШЈ. 52.586.911 
Расходи ДЉ. 40.808.860 

Вишок на приходите Дин. 11,778.051 
28. Радовишка околија 

Приходи . . . . . . . . Дин. 27.844.510 
Расходи Дин. 23.244.333 

Вишок на приходите Дин. 2,060.246 
18. Ѓорчепетровска околија 

Приходи Дин. 24.014.589 
Расходи . . . . . . Дин. 21.208.492 

Вишок на приходите Дин. 2,806.097 
19. Кавадарска околија 

Приходи . . . . . . Дин. 64.035.555 
Расходи Дин. 55.989.775 

Вишок на приходите Дин. 8,045.780 
20. Кичевска околија 

Вишок на приходите Дин. 4,600.177 
29. Ресенска околија 

Приходи Дин. 35.526.431 х 
Расходи Дин. 30.181.904 

Приходи 
Расходи 

. Дин. 42.684.307 

. Дин. 41.669.895 

Вишок на приходите Дин. 1,014.412 
21. Кочанска околија 

Приходи Дин. 62.932.377 
Расходи Дин. 48.299.192 

Вишок на приходите Дин. 14,633.185 
22. Кратовска околија 

Приходи . . . : . Дин. 36.001.770 
Расходи Дин. 35.945.920 

Вишок на приходите Дин. 55.850 
23. Кривопаланечка околија 

Приходи . . . . . Дин. 27.940.984 -
Расходи Дин. 26.473.351 

Вишок на приходите Дин. 1,467.633 
24. Крушевска околија 

Приходи . . . . 
Расходи 

Вишок на приходите Дин. 5,344.527 
30. Светиниколска околија 

Приходи . . . . . Дин. 38.462.963 
Расходи Дин. 36.455.144 

Вишок на приходите Дин. 2,007.819 

Приходи 
Расходи 

31. Скопска околија 
Дин. 42.834.565 
Дин. 42.471.546 

363.019 Вишок на приходите Дин. 
32. Струшка околија 

Приходи . . . . . Дин. 41.893.526 
Расходи Дин. 37.079.221 

Вишок на приходите Дин. 4,814,305 
33. Струмичка околија 

Приходи Дин. 34.333.842 
Расходи Дин. 29.905.781 

Вишок на приходите Дин. 4,428.061 
34. Тетовска околија 

Приходи . . . . . . Дин. 60.572.608 
Расходи Дин. 31.815.949 

Дин. 24,165.952 
Дин. 21.134.927 

Вишок на приходите Дин. 3,031.025 
25. Кумановска околија 

Приходи Дин. 46.684.473 
Расходи Дин. 39.872.715 

Вишок на приходите Дин. 28,756.^59 
35. Титоввелешка околија 

Приходи Дин. 37.451.457 
Расходи Дин. 32.630.252 

Вишок на приходите Дин. \ 6,811.758 
26. Охридска околија 

Приходи Дин. 27.508.187 
Расходи Дин. 26.850.710 

Вишок на приходите Дин. 657.477 

Вишок на приходите Дин. 4,821.205 
36. Штипска околија 

Приходи Дин. 27.422.704 
Расходи . . . . . Дин. 26.423.537 

Вишок на приходите Дин. 999.167 
Вкупно приходи по' буџетите 

на народните одбори Дин. 2.030.682.068 
Вкупно расходи по буџетите 

на народните одбори Дин. 1.832.702.525 
Вишок на приходите по бу-

џетите на народните одбори Дин. 197.979.543 
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Член 3 
Задолженијата по Државниот буџет за 

1951 година во износ од Дин. 1.076.962.844 
исплатени се од вишокот на- приходите и по 
вратените буџетски средства кои произле-
гуваат од буџетот за 1951 год. од вишокот 
на сопствените оборотни средства на сто-
панските претпријатија и.останали приходи 
од стопанството од минатите години, кои не 
се планирани во буџетот за 1952 година. 

Член 4 
Се одобрува Државната завршна сметка 

за 1951 година, согласно прописите на чл. 48 
од Законот за буџетите и член 39 од Уред-
бата за извршување на буџетот. 

Член 5 
Државната завршна сметка на Народна 

Република Македонија заедно со исплате-
ните задолженија по Државниот буџет за 
1951 година е составен дел од овој закон. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила с?о денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ 
на Република Македонија. 

У. бр. 84 
Скопје, 31 јануари 1953.година. 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Лазо Мојсов, с. р. Страхил Гигов, с. р. 

V 7 
УКАЗ 

На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ 
а во врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Прези-
диумот на Народното собрание на НРМ, 
Президиумот на Народното собрание на 
НРМ го прогласува Законот за изменување 
и дополнување на Законот за илинденските 
пензии, што го донесе Народното собрание 
на НРМ на седницата од 31 јануари 1953 го-
дина, а кој гласи: 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ИЛИНДЕНСКИТЕ ПЕНЗИИ 

Член 1 
Став 1 од член 2 на Законот за илинден-

бките пензии од 27 јули 1946 година, пот-
врден со Законот од 2 јануари 1948 година 
— пречистен текст („Службен 'весник на 
НРМ" бр. 3/48), а изменен и дополнен со За-

конот за усогласување на кривично — прав-
ните одредби од законите на Народна Репуб-
лика Македонија со Кривичниот законик, 
од 15 октомври 1951 година („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 30/51) се изменува и гласи: 

„Висината на пензијата изнесува од 1000 
ДО 8000 динари месечно". 

Член 2 
Во став 2 член 6 се бришат зборовите: 

„барем еден од кои е илинденец". 

Член 3 
След член 18 се додава нов член 18-а 

кој гласи: 
„Одборот за илинденски пензии ќе извр-

з и ревизија на сите доделени пензии и пре-
ведување од досегашните износи на новите. 
Новите износи на пензиите ќе се исплату-
ваат од 1 јануари 1953 година". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на 

(неговото објавување во „Службен весник 
!на Народна Република Македонија". 

У. бр. 85 
Скопје, 31 јануари 1953 година. 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател, ,,-
Лазо Мојсов, с. р. Страхил Гигов, с. р. 

8 ^ 
УКАЗ 

На основа чл.. 73 т. 4 од Уставот на НРМ 
а во врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Пре-
зидиумот на Народното собрание на НРМ, 
Президиумот на Народното собрание на 
НРМ го прогласува Законот за изменување 
и дополнување на Законот за илинденската 
споменица, што го донесе Народното собра-
ние на НРМ на седницата од 31 јануари 
1953 година, а кој класи: 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ИЛИНДЕНСКАТА 
СПОМЕНИЦА 

Член 1 
Точка в) на член 4 во Законот за Илинден-

ската споменица од 5 јуни 1950 година 
(„Службен весник на НРМ" бр. 16/50), из-
менев и дополнев со Законот за усогласува-
ње кривично — правните одредби од зако-
ните на Народна Република Македонија со 
Кривичниот законик од 25 март 1951 годи-
на („Службен весник на НРМ" бр. 30/51) се 
изменува и гласи: 

,,в) годишно три патувања со попуст од 
50% при превоз со автобуси, пловила и дру-
ги средства со кои државните претпријатија 
превезуваат патници". 

Член 2' 
Во став 1 од член 8, место зборовите „до 

1500 динари" се ставаат зборовите" до 3000. 
I динари". х 
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Член 3 
Овој закон влегува во сила од денот на 

неговото објавување во „Службен весник на 
Народна Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1953 година. 

У. бр. 86 
Скопје; 31 ' јануари 1953 година. 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Лазо Мојсов, с. р. Страхил Гигов, с. р. 

9 .. ^ 
УКАЗ 

На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ 
а во врска со чл 5 т. 7 од Законот за Пре-
зидиумот на Народното собрание на НРМ, 
Президиумот на Народното собрание на 
НРМ го прогласува Законот за изменување 

дополнување на Законот за занаетчиство-
то, што Го донесе Народното собрание на 
НРМ на седницата од 31 јануари 1953 го-
дина, а кој гласи: 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЗАНАЕТЧИСТВОТО 
Член 1 

Во член 176 од Законот за занаетчиство-
то од 5 јануари 1951 година („Службен ве-
сник на НРМ" бр. 3/51), измелен и дополнен 
со Законот за усогласување прописите за 
прекршоците на Народна Република Маке-
донија со Основниот закон за прекршоците, 
од 15 октомври 1951 година („Службен ве-
сник на НРМ" бр. 30/51), место зборовите 
„во срок од една година од влегувањето во 
сила на овој закон" се ставаат зборовите 
„доIјуни 1953 година заклучно". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила од денот на 

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

У. бр. 87 
Скопје, 31 јануари 1953 година. 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Лазо Мојсов, с. р. Страхил Гигов, с. р. 

10 
Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 

КОН; ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 1953 ГОДИНА 

ДОДАТОК НА ПЛАНОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЈЕКТИТЕ НА ОСНОВ НАТА ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА И ОСТАНА-
ТИТЕ - ЈАВНИ ИНВЕСТИЦИИ 

ОБЈЕКТИ НА ОСНОВНАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА 

Вкупно во милиони динари 

111 — Производство и расподелба на 
електрична енергија ) 

- ХЦ Маврово 3.050 

Срок за завршеток 
на изградбата год. 

Капацитет кој се постигнува 
по довршување 

— Студии, истражувања, про-
ектирање и др. нјаХЦ „Вардар" 864 

— Студии, истражувања, проек-
тирање и др. на ХЦ „Црна 
Река" 240 

112 — Производство и преработка на 
јаглен 200 

— Рударски - истражувања, сту-
дии и проектирање на јагле-
пите базени во реонот на Ки-
чево 200 

15.955 

4.154 
1955 се до- Во 1955 г. се довршува монтажа 
вршуваат на првиот и вториот агрегат со 
градежните Ѕ вкупно 70 МВ. 
работи 1 I 

Во 1956 г, се довршува монтажа на 
третиот и четвртиот агрегат со вкуп-
но 70 МВ? се довршува монтажа на 
ХЦ Врбен со 12 МВ. 

Ефективна снага 45 МВ годишно про-
изводство 250 мил. КВЧ. 
Ефективна снага 33 МВ годишно про-
извдоство 100 мил. КВЧ. 

Со цел да се развие производството 
на јаглен, инд. на кокс, хемиска инд. 
како индуст. врз базата на јаглени 
деривати каде што доаѓа во прв ред 
во обѕир производ, на азотни ѓубри-
ња. 
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Срок за завршеток Капацитет кој се постигнува 
, на, изградбата год. по довршување 

114 — Црна металургија г 

— Рударски и металургиски ис-
тражувања на железни руди-
шта во НРМ 740 

— Ф-ка за шавни цеви . 325 

115 - Металургија на разнобојни 
метали 

— Студии, истраж. проектирање 
и почеток на изградба на се-
парација, на манган Злетово " 90 

116 - Производство, оплеменување 
и преработка ћа метални руди 

— Ф-ка за порцелан Т. Велес 452 
— Ф-ка за стакло , 1130 

ч. .. . , . ч / 1 ' Ј '. " 
— Ф-ка за цемент Ѕ 870 
— Ф-ка за термоизолациони ма-

теријали, студии, истраж, про-
ектирање и друго 163 

- ' Ф - к а за стакло и ^изолациони 
' огнеотпорни материјали: сту- г 

дни, истражувања, проектира-
ње и друго 273 

117 - Индустрија и преработка на 
метали 

— Ф-ка за фрижидери и радиа-
. тори, студии, истражувања, 

проектирање и друго 

120 — Хемиска индустрија 
— Ф-ка за хромни једињењаѓ 1060 

124 — Текстилна индустрија 
— Предилница и ткачница -

Штип 1417 
— Предилница и ткачница 

Тетово 910 
— Свиларски комбинат Т. ВеЈѓее 644 

127 — Прехранбена индустрија 
— Индустриска кланица со хлад-

њача — Скопје 309 

— Парна пекара — Скопје. 77 

511 — Железнички сообраќај 
— Железничка пруга Прилеп -

Кичево . 1394 
— Железнички мостови-изград-

ба на мостови за железнички 
пруги , ^ - 147 
Наполно довршување на об-
јектите на основната инвести-
циона изградба од општестве-
ниот план за 1953 година 

1.0б5да К-."! . 

90 

1954 год. Производство на шавни цеви 
8.000 т. ј. лимени ,конструкции. 

24.000 тона концентрат на манган. 

2.888 0 ' 
1953 
1954 

195 4 : 

П ; - ѕ 

1954 

1954 

183 

1.060 
^ 5 5 

2.971 
1953 
1955 

г 1953 
1955 
1954 

386 

1.541 

1954 

1953 

1955 

1.417 1953 

6.250 тона керамика 
ОПТИЧКО стакло 150 т. производ/ ' на 
шупљ%, ^гаќЛо и равно стакло 4.800 
тона. Стаклена волна 300 т. 
Производство на 100.000 т. цемент. 

6.000 т. термоизолациони производи. 

Капацитет по изградбата се предвиду-
ва околу 20^000 т. ^ н е о т п о р н и 
материјали. 

1.500 т. 
тори. 

фрижидери 500 т. радиа-

5000 т. натриум бихромат и 
6500 т. феролегури 

5.109 т. памучно предиво и 
25.000;000 м2 памучни тканини 
1.900 т. волнено предиво и 
3,000.000 м2 волнени тканини 
100 т. конци и 30 т. предиво од отпа-
доци на природна свила, / 
2,000.000 м2 свилени тканини. 

Кланица: 100 грла крупен; 1000 грла 
ситен добиток. 
Хладњачата 1040 т. месо и 1000 т, 
млечни производи и зарзават. 
48 тона дневно. 

72 км. железничка пруга од нормален 
колосек 

, ; ; О С Т А Н А Т И ЈАВНИ ИНВЕСТИЦИИ 

Вкупно ве милиони динари 1.857 

515 — Друмски сообракај 1.020 1.020 
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- Реконструкција . и пенетрација 
на патот Б и т о л а . ^ Охрид 

- Пенетрација на пат Струмица 
— Радовиш — Штип 

— Пат Отешево — Трпезица 
Нови мостови 

— Опрема / 

911 - Просвета, наука и култура 
— Универзитет, вклучува јќи ги 

и научните установи . 

912 - Народно здравје 
' — Клиничка болница — Скопје 

— Душевна болница — Скопје 
— Костна Т Б Ц - Охрид 

496 

228 
50 
06 

180 

347 

347 
70 Ц 

1953 

1953 

Км, 56 

КМ. 38 

347 

490 
1953 
1954 
1954 

П. 

Постели 400 
Постели 200 
Постели 200 

ДОДАТОК НА ПЛАНОТ 

СТОПА НА АКУМУЛАЦИЈАТА И ФОНДОВИТЕ 
ЗА ГРУПИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

Стопи на акумулацијата и фондовите по стопански 
претпријатија 

Гранка 111 Стопа 
Електропроизв. систем ГНО —. Скопје 921 
Е. П. Дистрибуција ГНО - Скопје 97,5 
Е. П. Дистриб. ГНО - Битола 83,3 
Е. П. Дистриб. ОНО т - Гевгелија НО 
Е. П. Дистриб. ОНО — Гостивар 113 
Е. П. Дастриб. ОНО - Дебар 50 
Е. П. Диетриб. — Кичево ОНО - Кичево НО 
Е. П. Дистриб. Кочани НО л 
Е. П. Дистриб. Виница ОНО — Кочани 81,2 
Е. П. Дистриб. — Злетово 110 
Е. П. Дистриб. — Крива Паланка 110 
Е? П. Дистриб. - г со еп. дел. Куманово ГНО 86 
Е. П. Прегориј. Делчево — Пехчево - -

Берово ' 67 
Е. П. Дистриб. Св. ^Николе - Овчеполска 110 
Е. П. Дистриб. Штип-Овчеполска 110 
Е. П. Дистриб. Струга - ОЦО - Охрид 110 
Ел. претпријатие Охрид — ГНО — Охрид 89,2 
Ел. претпријатие Ресен ОНО - Преспа 71 
Е. П. Дистриб. Прилеп ГНО - Прилеп 110 
Е. П. Дистриб. Крушево ОНО - Прилеп НО 
Е. П. претпријатие Струмица ГНО 100 
Е. П. Дистриб. Тетово — ГНО - Тетово 4 НО 
Кг П. Дистриб. — Кавадарци ОНО — Тиквеш НО 
Е. П. Дистриб. - Неготино - ОНО -

Неготино 120 
Е. П. Дистриб. - Т. Белее - ГНО - Велес 110 
Гранка 112 - Производство и преработка на 

јаглен 
Рудник „Осломеј" с. Осломеј 100 

Гранка 115 — Металургија 
Рудник „Злетово" 
Рудник „Радуша" 
Рудник „Лојане" 
Рудник „Цер" 

разнобојни метали 
350 
203 
107 
112 

Гранка 116 — Производство, оплеменување и пре-
работка на неметални руди 

Претпријатие „Кис" — Скопје 196 
Ф -ка за порцулан — Т. Велес НО 
Претпријатие „Вила Зора" - Т. Велес 196 
Ф -ка „Димче Мирчев" — Т. Велес 114 
Претпријатие за електроизолациони материјал 
,,П октомври" - Прилеп 114 
Ф -ка за стакло во изградба — Скопје 443 
Сепарација за азбест „Богеелевжч" 100 

Гранка 117 — Индустрија на метали и преработка 
на метали 

Стопа 
Метален завод „Тито" — Скопје 458 
Претпријатие за изработка автокаросерии 

„ И октомври" — Скопје 100 
Машинска монтажа „Благоја Давков" —.. 

Скопје 400 
Електромеханичко претпријатие „ЕМР" ,316 
Скопско претпријатие „Препород" — 

Идризово 76 
Претпријатие за метални производи 

„Браќа Кошулчеви" - Т. Велес 61 
Претпријатие за метални производи 

„Г. Наумов" - Битола 216 
Претпријатие за метални производи 

„Митко Цецов" — Шткп 210 
Гранка 120 — Хемиска л е д у стрија 
Ф - к а за сапун и козметика „Цветан Димов" 

- Скопје ' 855 
Ф - к а за алколоиди „Алколоид" - Скопје 2312 
Ф - ќ а за бои и лакови „Пролетер" - Скопје 667 
Ф - к а за никотин — Скопје 50 
Ф - к а за оксиген „Лепенец" с. Драчево — 

Скопско 500 
Гранка 121 - Индустрија на граѓевинеки 

материјал 
Претор, за произв. на тули и керамиди — 

Скопје 71 
Каменолом „Кисела Вода" - Скопје "115 
Околиско градежно претпријатие „Китка" — 

Скопје 103 
Претпријатие за произв. за израб. од цемент 

„Карпуш" — Ѓ. Петров НО 
Претпријатие за производство на тули 

и керамиди „К. Чучук" - Т. Велес 92 
Претпријатие за производство на тули 

и керамиди „М. Козаров" с. Чашка 98 
Претор, за произв. на тули и 

вар Превалец — Т. Велес 110 
Претпријатие за производство на тули 

„Светлост" — Битола 50 
Претпријатие за производство на тули 

„Први М^Ј" - Охрид 90 
Претпријатие за производство на тули 

„Слога11 Ресен 108 
Околиско градежно претпријатие „ К о ж у ф " -

Кавадарци I I 
Претпријатие за производство на тули 

„Караорман^ Гевгелија И 
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Стопа 
Гранка 127 Прехранбена индустрија 

Конзервна фабрика „Вардар44 — Скопје 61 
Ф - к а за жестоки пијалоци „Тиквеш" — 

Скопје 191 
Ф - к а за бонбони и чоколади „Европа" — 

ч Скопје 385 
Парна Пивара — Скопје 400 
Ф - к ^ тестенини „Биљана" Скопје 4^0 
Претпријатие „Винар" — Скопје 1030 
Претпријатие „Житар" — Скопје 1101 
Мелница „Шар" с. Лисиче — Скопје НО 
Маслодајна фабрика — Т. Велес 110 
Мелница „Вардар" - Т. Велес 110 
Винарско претпријатие — Кавадар 78 
Мелница „Бошава" — Д. К а п и ј а 110 
Фабрика Црвен пипер - Гевгелија 50 
Винарско претпријатие - Гевгелија 78 
Комбинат „Искра" — Кочани н о 
Љуштилница за ориз с. Оризари 110 
Љупггилница за ориз с. Виница 110 
Љуштилница за ориз с. Блатец НО 
Мелница „Македонија" — Кочани Ц7 
Мелница „Македонија" — Куманово 120 
Мелница „Куманово" — Куманово 120 
Мелница „Полог" — Тетово 118 
Мелница „Педагошка" — Прилеп , 110 
Мелница „Караорман" — Кичево 110'-
Мелница „Драгор" — Битола 199 
Љуштилница за ориз — Струмица - ' 110 

Гранка 128 — Графичка индустрија 
Печатница „Гоце Делчев" — Скопје 110 

ј Печатница Народна банка — Скопје 110 
Печатница „Киро Дандаро" — Битола 1Д0 
Печатница „Напредок" — Тетово ПО 

Гранка 129 — Тутунска индустрија 
Претпријатие за обработка на тутун — 

Прилеп 4 3286 
Претпријатие за обработка на тутун — Т. 

Велес 2063 
Претпријатие за обработка на тујтун -

Тетово 3156 
Претпријатие за обработка на тутун - Б и -

тола 2872 
Претпријатие за обработка на тутун — 

Струмица 2796 
Претпријатие за обработка на тутун — 

Радовиш 3043 
Претпријатие за обработка на т.утун — Штип 2680 
Претпријатие за обработка на тутун — К а - , 

надар 25^7 
Претпријатие за обработка на тутун — Ко-

чани 2836 
Претпријатие за обработка на тутун — Ресен 2533 
Претпријатие за обработка на тутун — 

Куманово ЗЅ57 
Претпријатие за обработка на тутун — 

Гевгелија 2273 
Претпријатие за обработка на тутун - : 

Скопје 2200 
Тутунова фабрика — Скопје 1̂ 792 

125 

64 

71 

88 

75 

78 
64 
67 

71 
120 

110 

\ Стопа 
Претпријатие за производство на тули 

и камен „Пролетер" - Штип 100 
Претпријатие за производство на тули 

„Слога" — Св. Николе 50 
Претпријатие за производство на тули 

„Брегалница" — с. Кучичино 133 
Претпријатие за производство на тули ч 

„Пионир" — Кочане 65 
Претпријатие за производство на тули , 

и керамиди „Пролетер" - Виница 142 
Претпријатие за производство на тули 

и керамиди „Бел Камен" — Струмица 104 
Претпријатие за производство на тули 

и керамиди „Вардар" — Куманово 50 
Претор, за произв. на 

вар и камен „Базалт" — Куманово 115 
Претпријатие за производство на тули 

и керамиди „Вардар" — Гостивар 95 
Претор, за произв. на 

мермер „Прилеп" — Прилеп 115 
Претор, за произв. на тули 

и керам. „Црвена Звезда" — Пехчево 147 

Гранка 122 и 313 — Дрвна индустрија и експлоата-
ција на шумите 

Дрвод. индустриско претпријатие „Треска" 
- Скопје ^ 

Шумско експлогац. претпријатие „Сеча" — 
Скопје 

Шум. експлоат. претор. „Висока Чука" Ми- ' 
летково 

Окол. претор, за град. материјал „Кораб" — 
Дебар 

Шум. инд. претпријатие „Копачка" '—Кичево 
Шум. инд. претпријатие „Црни Бор" — При-

леп 
Шумско инд. претпријатие „Плачковица" — 

Кочани 
Шумско инд. претпријатие „Малешево" — 

Берово 
Шумско претпријатие „Чеплес" — Богомила 
Шумско претпријатие „Сретково" — Сретково 
Шумско претпријатие „Бела Вода" — Кр. 

Паланка 
Пилана ,,Димче Мирчев" — Градско 
Дрвно инд. претпријатие „Димче Еребица" — 

Куманово 

Гранка 123 - Индустрија на хартија и целулоза! 
Ф-ѕка за книжни кеси „Комуна" — Скопје 187 

Гранка 124 — Текстилна индустрија 
Текстилна . фабрика „Кузман Ј . Питу" — -

Скопје 1332 
Конфекциона фабрика „Прогрес" - Скопје ПО 
Текстилна фабрика „Црвена Звезда" — 

Скопје / 110 
Конфекционо 'претпријатие „Македонија" — 

Скопје 141 
Трикотажна фабрика „Пелистер" — Битола 106 
Ф-ка за свила „Илинден" — Битола 830) 
Предилница за волнено предиво - Тетово 669 
Конфекционо претор. „Киро Фетак" — К у -

маново 109 
Претпријатие за памук — Штип 1640 
Свиларски комбинат — Т. Велес 139' 

Гранка 125 - Кожарска индустрија 
Кожарска фабрика „Г. Делчев" — Скопје 1008 
Фдбрика за ситна кожа — Битола ' 291 
Кожарско^ претпријатие „Шар" - Тетово 650 

ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 
Гранка 124 — Текстилна индустрија 

1) Волница за плетење 16% од продајна цена на 
производите 

2) Памучна трикотажа, чарапи и позамантерија 26% 
од продајната цена на производи 

3) Тоикочажа и позамантерија од вештачка свила 
23% од продажната цека на производот 
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4) Домашен прочистен (егрениран) памук 35% од 
ар. цена на производи. Ј - ; гпнт 
- На индустриските ^памучни: предива, осем лрзгг 

продажба на индустријата се плаќа 80%? од п р о д а л 
н а т а ш к а на производот, 

На волнени влачеви и чешлани предива, осем 
при продажба на индустријата се плаќа 50% од-
продавната цена на производот. -

Гранка 125 — Кожарска индустрија 
ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ т/ 

1) Телешка кожа : бокс црни и во боја, вегур, ну-
бук дубокс и телешка постава 15% од продава-
ната цена. 

2) Тонска кожа, долна кожа, тонски к р у ш и , тонски 
тѕарат, тонска окрајина, ѓовешка табаница, оквир-
пк кожа и ваш-половица 30% од продавната 
цена. 

3) Горна кожа: телешка, јунечка и говедски бокс, 
нубук, потоа, велур, масна шевро и телешка , 
постава 50% од про д. цена на производи. 

Данок; под 1 го, плаќаат сите потрошувачи, а 
данокот под 2 и 3 сите потрошувачи осим инду-
стриските. 

Градеа, 127 

претпријатијата од оваа гранка ќ е . п р и м е н у -
ваат следните стопи од превоз на промет; согласно! 
тарифата 'за плаќање превоз ,на промет во „Слу-
жбен лист на Ф Н Р Ј " бр. 1 од 7 јануари со в а ж -
ност / о д 1 јануари 1953 година. 
— Какао маса, какао масло и 

какао прах 
— Чоколадо и чоколадни бон-

бони 
Оеѓа^ати бонбони 
Локум 

— Пиво 

60% од продав. цека 

60% 
25% 
25% V -- " 
25 ^ин. по литар 

Масло за јадење (сем ма-
; слиново) 

Пченкан сируп и скробови 
шеќер (гликоза) прашак за 
пудинг освен препарати за 
пециво 
Природни вина од грозје 
Вештачки вина 
Медицински вина 
Шампаш 
Природна ракија 
-Вештачки јаки алкохолни 
Ликер 
Рум, Бренди, Джин, Вотка, 
Виска и Мастика 
"Останати вештачки ПИЈА-
ЛОЦИ . - . 
Преработени овоштија на 
база на шеќер (мармалад, 
џем, слатко, - компот, .. си-. 
руп и др.) -

- "Тахан — произведен од 
мас ло д а ј ни семиња кои 
служат за производство 
на масло за јадење 

25 дин. од кгр. 

20% од продан. ц?на 
25 дин. по литар 
50 дин. по литар . 
30 дин. по литар -

200 дин. по литар 
200 дин. по Хл. степ. . 

пијалоци , 
225 дин. по литар с 

150 дин. по литар 

100 дин. по литар 

12% од продав. цена 

36% од продав. цена 

Грана 129' — Тутунова индустрија 

ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВЕДИ 
Преработка на тутун (цигари) 11,3% од про дрвната 
ЦеНаГ . . . „ . 

( СЕЛСКО СТОПАНСТВО 
! Со општествениот план е определена стопа на 
акумулација и фондовите за задружните Селско-
стопански добра од 55%. 

- ШУМАРСТВО - . - . 
Внатре во распонот на стопата на акумула-

цијата и фондовите претпријатијата од оваа сто-
панска област ја применуваат и онаа стопа на 
акумулацијата и фондови ш т о - ј а применувале во 
пресметката со банката во 1952 година а што ќе 
се определи со општествен план на околискиот 
(градскиот) народен одбор, во кои истата може да 
^е и позголеми. -

ГРАДЕЖНИШТВО 
. Со општествениот план е определена стопата 

на акумулацијата и фондовите што ќе ја приме-
нуваат градежните претпријатија^ и претпријати-
јата за проектирање. . 

СООБРАЌАЈ у „ 
Се претпоставува да со општествениов план . 

на ОКОЛИСКИОТ Градскиот) народен одбор ќе се 
определат внатре во распонот на стопата^ следните 
стопи На А Ф за поодделните претпријатија. 

— претпријатија за превоз на стока 50%^ 
— претпријатија за превоз ,на патници 125% 

ТРГОВИЈА 
Со ^општествениот план е определена стопата 

на акумулацијата и фондовите 'што ќе, ја примену-
ваат трговските претпријатија и претпријатијата 
з а , туризам и угостителство. Покрај тоа претпри-
јати јата од. оваа стопанска област применуваат, и 
дЈанок на производи. 

— на прометот на алкохолните пија,лоци; 
смепггајот \ 8% 

ЗАНАЕТЧИСТВО ; 

Стопа на акумулацијата и фондовите на за -
наетчиството се определуваат со општествениот 
план. на околијата 5(градот) со ,тоа да така опре-
делената стопа не можат да бидат помали од 45%. 

Покрај тоа претпријатијата од оваа стопанска 
област применуваат односните, стопи на данокот 
на промет на производи. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 

ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 
И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа. дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
9197/52 год., записан е во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 103, рег, бр 
103, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, 
Радован Наумов Велиоски со седиште во село Ар^ 
жаново: 

' Предмет на работата на дуќанот е: в о д е н и ч а р 
ски услуги. 
. Фирмата ќе ја д о п и ш у в а сопственикот Радо-
ван Наумов Ве л коски. I ' 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр.' 9197 од 1Ѕ-УШ-1952 год, (1216) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
9198/52 год., записан е во регистарот на занаетчи-
ските " дуќани и работилници на страна 104, рег. 
бр. 104, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар, Лазар Димов Илиовски со седиште во, село 
Завој. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар 
Димов Илиовски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 9198 од 15-УШ-1952 год. (1217)ј 

. На основа'дозволата од Советот з а . стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
9214/52 год., записан е во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 105, рег. 
бр.1 105, занаетчискиот дуќан пбд фирма: Воде-
ничар, Никола Размов Џуклески, со седиште во 
село Скребатно., 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нико-
ла Размов Џуклески. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 9214 од 15-УШ-1952 год. (1218) 

На основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 
361/52 год., записан е во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 2441, рег. 
бр. 2441, занаетчискиот дуќан под фирма: Кожу-
вар, Стојан А. Спасовски со седиште во Скопје 
ул. „НО" бр. 5. 

Предмет на работата на дуќанот е: кожуварски 
изработки и услуги. V 

фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сто-
јан А. Спасовски. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор 
на трети реон - Скопје, бр. 3384/52 год. (1095^ 

На основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 
1959/51 год., з а п и с и е во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 2411, рег., 
бр. 2411, занаетчискиот дуќан под фирма: Фото-
граф, Кицо Ј . Силјаноски, со седиште во Скопје, 
ул. „М. Тито" бр. 48. 

Предмет на работата на дуќанот е: фотограф-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кицо 
Ј. Силјаноски. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор 
на град Скопје, бр. 1959 од 23-VI1-1952 год. (1097) 

На основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 
2482/52 год., записац е во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 2509, рег. 
бр. 2509, занаетчискиот дуќан под фирма: Оптичар, 
Сабри Ештреф Узеир, со седиште во град Скопје, 
ул. „Белградска" бр. 66. 

Предмет на работата на дуќанот е; оптич,арски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сабри 
Ештреф Узеир. 

Од Народниот одбор на ѓрад Скопје (1098) 

^ п На бенова дозволата од Поверенството ,за 
финансии на ГНО — Куманово бр. 2184/51 шд., за-
пиран е во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 210, рег. бр. 210, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Рогожар, Драгутин Аксен-
т и ^ Стојановски со седиште во град Куманово, ул. 
„ДЈШЧО Ј о в ч е в " бр. 7. 
; Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на рогожи. 
I Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дра-
гутин Аксентиев Стојановски! 

' I Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума-
ново, бр. 2184 од ЗО-Ш-1951 год. - (1362) 

, На основа дозволата од Поверенството д а 
финансии на ГНО — Куманово бр. 2182/51 год., за-
дишан е" во регистарот на занаетчиските дуќани и 
-работилници на страна 209, рег. бр. 209, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Абаџи ја, Коцан Филипов 
Додевски со седиште во град Куманово, ул. „Со-
,лун" бр. 7. -

Предмет на работава на дуќанот е: шиење на 
селски алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ко-
цан Филипов Додевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума-
ново, бр. 2182 од ЗО-Ш-1951 год. (1363) 

На основа дозволата од Поверенството за 
финансии на ГНО — Куманово бр. 2167/51 год., за-
писан е во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 189, рег. бр. 189, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кондураџија^ Герасим Ми-
ланов Станковски со седиште во град Куманово, 
ул. „Генерал Темпо" бр. 32. 

Предмет на работата на дуќанот е: конду-
џиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ге-
расим Миланов Станковски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума-
ново, бр, 2167 од 29-111-1951 год. (1364) 

На основа Дозволата од Поверенството за 
финансии на ГНО - - Куманово бр. 2079/51 год., за-
пиеан е во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 161, рег. бр.. 161, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Леблебиџија, Усеин Јаку-
пов Салиевски со седиште во град Куманово ул.. 
„Генерал Темпо" бр. 122. 

Предмет на работата н^ дуќанот е: пенење и 
продавање на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ,Усе-
ин Јакупов Салиевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума-
ново, бр. 2079 од 28-111-1951 год. (1365) 

На основа дозволата од Пореренството за 
финансии на ГНО — Куманово бр. 1919/51 год., за-
писан е во регистарот на занаетчиските дуќани, и 
работилници на страна 126, рег. бр. .126, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Јажар, Заир Рамов Лима-
новски со седиште во град Куманово, ул. ?,И?ан 
Гошњак" бр. 80. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на јажиња. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Заир 
Рамов Лимановски. 

- Од Поверен, за финансии на ГНО - Куада-ѓ 
ново, бр. 1919 од 24-111-1951 год. (13в6) 



Вр. а -- Стр. 24 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 7-11-1953 

ТАРИФА 4 I 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА НРМ" 
1. Судски огласи и промена на имиња-за се-

кој збор по 5 динари. 
2. Регистрации на државни стопански прет-

пријатија, претпријатија на општествените и за-
дружните организации и установи со самостојно 
финансирање 2000 динари. 

3. Промена во регистарот на стопанските 
претпријатија 1300 динари. 

4. Огласи за ликвидација на претпријатија . 
1600 динари. 

5. Регистрации на задруги и промени во за-
дружииот регистар 1000 динари. 

4 Регистрации на приватни занаетчиски ду-
ќани ш работилници ,550 динари. 

Т. Адвокатски огласи (регистрации на адво-
катски фирми) за секој збор по 10 динари. 

8. Мали огласи (лични карти, свидетелства, 
работни книшки, воени документи, сообраќајни 
книшки) и др. 160 динари. 

Во горните износи е зарачунат и данокот 
на промет. ^ 

Предмет на работата на дуќанот производ-
ство на ^сода-вода, лимонада и др. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ни-
кола Наков Бојковски. 

Од Советот за стопанство на НО на Град-
ската општина — Куманово, бр. 2819 од 22-УН1-1952 
год. (1320) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Куманово бр. 5080/52 годи-
на, записан е во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 22, рег. бр. 22, за-
наетчискиот дуќан под фирма Метлар, Рамиз Се-
лима Шаќировски, со седиште во град Куманово, 
ул. „Карл Маркс" бр. 8. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на метли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Р а -
миз Селима Шаќировски. 

Од Советот за стопанство на НО на Град-
ската општина — Куманово, бр. 5080 од 27-УИ-1952 
год. ^ (1321) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Куманово бр. 8086/52 годи-
на, записан е во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и 'работилници на страна 31, рег. бр. 31, за -
наетчискиот дуќан под фирма: Опинчар, Петар 
Стојменов Спасовски со седиште во Куманово, ул. 
„В. Прцан" бр. 7. 

Предмет на работата на дуќанот е: опинчар-
СКИ производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пе-
тар Стојменов Спасовски. 

Од Советот за стопанство на НО на Град-
ската општина — Куманово, бр. 8086 од 29-1Х-1952 
ГОД. (1318) 

На основа Дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина - Куманово бр. 6599/52 годи-
на, записан е во регистарот на занаетчиските дуг 
ќани и работилници на страна 32, рег. бр. 32, за-
наетчискиот дуќан под фирма': Турција , Душан 
Петков Јовановски со седиште во град Куманово, 
ул. „Пелинце" бр. 2. 

Предмет на работата на дуќанот е: ќурчиски 
производи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ду-
шан Петков Јовановски. 

Од Советот за стопанство на НО на Град-
ската општина — Куманово, бр. 6599 од 29-1Х-1952 
год. (1319) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Куманово бр. 2819/52 годи-
на, записан е во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 30, рег. бр. 30, за^ 
наетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода, Никола 
Наков Бојковски со седиште во град Куманово, ул. 
„Ленин" бр. 31. 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Куманово бр. 5147/52 годи-
на, записан е во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 23, рег. бр. 23, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Мемет Де-
мир Алиевски со седиште во град Куманово, ул. 
„ Иван Гошњак" бр. 60. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
производи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ме-
мет Демир Алиевски. 

Од Советот за стопанство на НО на Град-
ската општина — Куманово, бр. 5147 од 27-УИ-1952 
год. (1322) 
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