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на Извршниот совет, 
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РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 
ЗА 1962 ГОДИНА 

Дел први 

ОСНОВНИ ПРЕТПОСТАВКИ НА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН ЗА 1962 ГОДИНА 

Глава I 
ОЦЕНА НА ДВИЖЕЊАТА ВО СТОПАНСТВОТО 

ВО 1961 ГОДИНА 

1. Основните насоки предвидени со Општестве-
ниот план за 1961 година претставуваат задачи со 
чие извршување требаше да се оствари) старината 
основа за остварување на задачите предвидени со 
Општествениот [плаќе за стопанскиот развиток на 
ИР Македонија од 1961—1965 година. 

Во текот на 1961 година се спроведени повеќе 
значајни измени во расподелата на доходот на сто-
панските организации. Измените се значајни и 
обезбедуваат натамошен! развој на социјалистич-
ките општествени односи со подоследна примена на 
социјалистичкиот принцип, работните луѓе и нив-
ните колективи да учествуваат во општествената 
расподелба според вложениот труд. Послободните 
рамки на стопанисување и, посебно, ^слободната 
распсцделба на доходот придонесоа да се зголеми 
материјалната заинтересираност во зголемувањето 
на производството и продуктивноста на трудот и 
улогата на комуната како активен фактор во сто-
панската политика. 

Во 1961 година, системот на раководење и уп-
равување со стопанските организации од областа 
на железничкиот, поштенско-телеграфско-телефон-
скиот сообраќај е изменет и пригоден на основ-
ните начела на самоуправувањето како и во дру-
гите стопански области. Напоредно со ова дојде и 
до позначајно развивање и јакнење улогата на са-
моуправните органи и создавање на материјална 
база за самофинансирање во областа на просветата 
и здравството. 

Покрај тоа, врз основа на утврдените принципи 
извршени се измени во девизниот и надворешно-
трговскиот режим, во банкарскиот механизам и 
инструментите на кредитната политика, со цел овие 
и другите инструменти на економската политика 
што повеќе да се пригодат на изменетите услови 
во методот и системот на стопанисувањето. При тоа 
важна задача претставуваше спроведувањето на 
измената на цените на одделни производи, што вне-
соа нови економски критериуми за работењето на 
стопанските организации. 

Во новосоздадените услови за стопанисување 
беа преземени низ мерки, кои одеа кон тоа да обез-
бедат реализација на основните задачи предвидени 
со Општествениот план за развиток на стопан-
ството на Н Р Македонија. 

Овие мерки) пред се беа насочени кон обезбе-
дување услови за пораст на производството, за 
остварување на предвидената инвестициона деј -
ност, за пораст на реалната потрошувачка на труд-
бениците и за развој на оние служби што допри-
несуваат за унапредување на општествениот стан-, 
дард. Врз таа*основа се разви широка дејност на 
органите на работничкото и општественото само-
управување, а исто така и на органите на комуните 
и Републиката, со цел тие поефикасно да се спро-
ведат во живот. Настанатите промени во механиз-
мот на стопанисувањето бараа, меѓутоа, одредено 
време за п р е о д у в а њ е на стопанството кон ново-
настанатите услови. Процесот на преодувањето 
имаше соодветен одраз врз обемот и динамиката 
на производството во 1961 година. 

2. Развојот на стопанството во 1961 година, во 
поглед на производството, структурните промени и 
порастот на запосленоста, покажува исти тенден-
ции како и во претходните години со нешто поуспо-
рена динамика, а поради специфичните околности 
и нужното п р е о д у в а њ е на стопанството кон про-
мените во стопанскиот систем. Стопата на порастот 
на општествениот производ се оценува да изнесува 
околу 6,2%, а во општествениот сектор околу 12,7%, 
а тоа е пониско од просечната стопа остварена во 
последниве четири години и од планираната за 1961 
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година, како и од предвидената просечна стопа по 
Петгодишниот план 1961—1965 година. Оствареното 
производство постигнато е со покачување на запо-
слените во општествениот сектор на стопанството 
за околу 8.500 лица и покачување продуктивноста 
на трудот за 6,4%, и на тој начин е постигната не-
што поголема продуктивност од предвидената со 
Општествениот план за 1961 година. 

3. Индустриското производство, чиј пораст е 
планиран да изнесува 15% се оценува дека во 1961 
година ќе биде зголемено за 11%. Во рамките на 
оствареното производство, поголемо отстапување 
има во производството на текстилната, кожарската 
и металната индустрија. Заостанување^ на про-
изводството од овие индустриски гранки имаше 
осетно влијание врз општата стопа на порастот на 
индустриското производство. 

За ваквото движење на индустриското произ-
водство како поважни причини беа следните: не-
уедаачена реализација на производството во од-
делни гранки и производи; неуедначено снабдување 
со основни суровини и материјали во памучната, 
прехранбената, електро и металната индустрија; 
^благовремено пуштање во погон на поголем дел 
од новите капацитети, од кои се предвидуваше обе-
мот на производството да биде покачен за 4%, 
недостиг на обртни средства ка ј одделни стопан-
ски организации, како и поради вклучувањето и 
приредувањето на стопанските организации во но-
вонастанатите услови создадени со измената во 
системот на расподелбата и другите мерки. 

4. Се оценува дека остварениот обем на земјо-
делското производство е понизок за 1,8% од оства-
реното производство во сушната 1960 година. 

Зем ј одел окото производство се одвиваше под 
доста неповолни климатски услови, што се мани-
фестираа со суша во раната пролет и летото. Како 
одраз на неповолните климатски прилики дојде до 
остварување на пониски приноси, особено на про-
летните култури. Негативното влијание на сушата 
имаше знатно поголем одраз ка ј индивидуалните 
производители отколку во општествениот сектор, 
каде што е применета подобра агротехника, со што 
во извесна мера се ублажени последиците. 

Со знатното проширување на површините во 
општествениот сектор, во минатите и во оваа го-
дина, проширена е примената на посовремена агро-
техника и со; тоа е спречено да дојде до уште по-
големо опаѓање на земјоделското производство во 
1961 година. 

5. Во другите стопански области постигнати се, 
главно, предвидувањата според планот. Со пого-
лема стопа на порастот остварено е производство 
во шумарството, сообраќајот и трговијата. 

6. Инвестициите во основни средства се оства-
рени со нешто поголем износ од предвидувањата во 
Општествениот план за 1961 година. Меѓутоа, ре-
алното зголемување на инвестициите е пониско по-
ради настанатите зголемувања на цените на инве-
стиционата опрема и градежните материјали, како 
и поради воведувањето на царини за увозната опре-
ма. Реалното покачување на инвестициите се оце-
нува да изнесува 8,2%, што е испод динамиката 
потребна за остварување на Општествениот план 

за стопанскиот развиток на НР Македонија за 
1961—1965 година. 

Со најголема стопа на порастот се остварени 
инвестициите во индустријата, иако не се остварени 
предвидените вложувања за градба на објектите 
што се финансираа од гарантираните инвестиции 
и Сојузниот фонд за развиток на стопански за-
останатите подрачја. 

7. Ка ј личната потрошувачка дојде до несклад 
помеѓу реалното и номиналног зголемување на 
личните доходи, во поголема мера одошто се оче-
куваше. Личните доходи во општествениот сектор 
номинално се зголемени за околу 16,5%, а во реален 
израз за околу 11,5%. 

Со покачување на личните доходи покачени се 
и расходите на буџетските установи, општествените 
служби и самостојните установи. Номиналног зго-
лемување на буџетските расходи се оценува да из-
несува околу 21% а расходите на социјалното оси-
гурување 23,6%. 

8. Настанатата н е у с т а в н о с т помеѓу обемот на 
производството и потрошувачката во рамките на 
целата земја создаде нестабилни односи на пазарот, 
што се манифестираа во покачувањето аа цените. 
Општиот индекс на цените на мало во подрачјето 
на НР Македонија е зголемен за 6%, а во рамките 
на тоа при индустриските производи за 4,3%, зем-
јоделските производи за 8,9% и услугите за 7,3%. 

Глава II 
ГЛАВНИ ПОСТАВКИ НА ЕКОНОМСКАТА 

ПОЛИТИКА ЗА 1962 ГОДИНА 

Врз база на основните економско-политички 
цели, поставени со Сојузниот општествен план за 
1962 година и поставените задачи со Општествениот 
план за стопанскиот развиток: на НР Македонија 
за 1961—1965 година, се поставуваат следните основ-
ни задачи за 1962 година: 

1. Една од најважните економско-политички за-
дачи е покачувањето обемот на производството во 
сите стопански области, а посебно во индустријата 
и земјоделството како основа за остварување на 
материјалното производства предвидено со Петго-
дишниот план. ; 

2. Зголемувањето на стоката на порастот на 
производството пред с4 треба да биде остварено 
преку покачување производството во индустријата. 
Ра спо л оживите материјални и други услови овоз-
можуваат, во индустриското производство, во 1962 
година да се оствари поголема динамика на пораст 
отколку во 1961 година. Оваа задача пред се бара 
и се темели врз подоброто користење на постојните 
капацитети, благовременото пуштање во погон! на 
новите капацитети што се сега во фаза на довршу-
вање, понатамошно проширување и воведување на 
кооперација и специјализација на производството 
и покачување продуктивноста на трудот. 

3. Имајќи ги предвид последиците од сушната 
1961 година, како и општите насоки за зголему-
вање на земјоделското производство, поставело во 
Петгодишниот план, во 1962 година покачувањето 
на производството, а особено во поледелството и 
сточарството добива особена важност. Тоа треба 
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пред се да се постигне со проширување примената 
на посовремена агротехника и зоотехника, што ќе 
биде поттикнато со политиката на цени, регреси и 
премии, како и со други економско-политички мер-
ки што се предвидуваат за 1962 година. Преку овие 
мерки треба да се подобри економската положба на 
земјоделството и земјоделските организации пот-
тикнувајќи ги да ги прошират своите површини со 
разорување, на пасишта, откуп и долгорочен закуп 
на земја, како и да ги прошират ^оперативните 
односи со индивидуалните производители. 

Земјоделските организации треба максимално 
да ги користат постојните резерви, како во поглед 
на користењето на земјишниот и сточниот фонд, 
така и во поглед на структурата на производството, 
приносите, трошоците на производството и слично. 

4. Напоредно со покачувањето на динамиката 
на порастот во индустријата и земјоделството, во 
1962 година треба да се оствари складен развиток 
и во останатите стопански области. Особено треба 
да се покачи производството во градежништвото, 
со оглед на зголемените задачи во инвестиционата 
изградба во 1962 година. 

5. Предвидениот пораст нб општествениот про-
извод во општествениот сектор во 1962 година треба 
да биде остварен преку покачување бројот на за-
шилените во општествениот сектор за околу 10.000 
лица и покачување на просечната продуктивност 
на трудот за 8,1%. За оваа цел потребно е да се 
продолжи со напорите за подобро користење на 
капацитетите, подобро ефектуирање и овладување 
со новите погони и технолошките процеси, проши-
рување и усовршување на стимулативни!« форми 
на расподелбата. 

6. Во 1962 година треба знатно да се зголемат 
напорите за покачување на извозот. Ова покачу-
вање треба да се обезбеди со зголемување на про-
изводството на оние производи што може да се 
пласираат на странските пазари. Посебен значај во 
1962 година има потребата од зголемување извозот 
на индустриските производи. 

7. Реалните лични доходи, во стопанството! тре-
ба да растат во сообразност со порастот на продук-
тивноста на трудот. 

При издвојувањето на средствата за лични до-
ходи стопанските организации треба да настојуваат 
да обезбедуваат и неопходни средства за вложу-
вање во фондовите што служат за проширување 
на нивната материјална производна основа. 

8. Треба да се продолжи со усилбите за поефи-
касно користење на средствата и производните 
фондови за смалување на трошоците во работењето 
на стопанските организации, како еден од реша-
вачките фактори за поуспешно остварување зада-
чите на Општествениот план. 

9. Инвестиционите вложувања во 1962 година 
треба знатно да се зголемат. При ова треба да дојде 
до осетно покачување на инвестиционите вложу-
вања во индустријата. Инвестиционите вложувања 
треба да овозможат благовремена изградба и пу-
штање во погон на објектите што се пред довршу-
вање, да се засили градбата на објектите што се 
финансираат од гарантираните инвестиции и да се 

прошири изградбата преку поинтензивна реализа-
ција на инвестициите што се финансираат од Со-
јузниот фонд за развитокот на стопански нераз-
виените подрачја. 

Поаѓајќи од фактот дека инвестиционите вло-
жувања по својот обем и намена претставуваат 
крупна задача, нужно е да се преземат широки 
подготвителни мерки за нивната реализација. 

За порационално користење средствата на сто-
панските организации, општините, околиите и Ре-
публиката, нивната употреба треба да се насочи 
кон такви вложувања што даваат најбрз и најголем 
пораст на производството и производите за извоз. 

Во склопот на зголемените инвестициони вло-
жувања треба да се обезбеди и поинтензивна из-
градба и вложување во стопански неразвиените 
подрачја, а со цел да се забрза нивниот развиток. 

10. Остварувањето на основните економски-по-
литички задачи во 1962 година претпоставува коор-
динирано дејствување на сите носители на стопан-
ската активност. Стопанските организации треба да 
ги зајакнат напорите за постигнување на што по-
добри резултати во производството, создавајќи ус-
лови за натамошен неопходен пораст на продук-
тивноста и подоследна примена на принципот на 
наградувањето според трудот. Соодветните органи 
и самоуправните тела треба да се грижат и да пре-
земаат мерки, со цел да се обезбеди непречен раз-
вој на производството и неговата реализација. 

Д е л в т о р и 

НАСОКИ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВИТОК 
ВО 1962 ГОДИНА 

Глава III 
ОПШТЕСТВЕН БРУТО ПРОИЗВОД, ОПШТЕ-
СТВЕН ПРОИЗВОД И НАЦИОНАЛЕН ДОХОД 

Производство 

1. Поаѓајќи од постојните материјални и оп-
штествени услови, како и од утврдените основни 
задачи со Општествениот план за стопанскиот раз-
виток на НР Македонија од 1961—1965 година, се 
предвидува во 1962 година да биде остварен след-
ниот реален пораст на општествениот бруто про-
извод, општествениот производ и националниот до-
ход (во милијарди динари по постојни цени од 
1959 година): \ 

1 Индекси 
на порастот 

1960 1961 1962 1961 1962 1962 

1960 1961 1960 

Општествен 
бруто производ 237,2 254,0 290,3 107,1 114,3 122,4 
Општествен 
производ 123,1 130,8 149,1 106,2 114,0 121,1 
Национален ! 
доход 114,2 120,3 137,0 105,4 113,8 120,0 

Националниот доход по еден жител при годи-
шен пораст на населението од 1,8% треба да се по-
качи во 1962 година за околу 11,8% во споредба 
со 1961 година. 
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2. По одделни, области се предвидува следната 
динамика на порастот на општествениот бруто про-
извод (во милијарди динари по цени од 1959 го-
дина) : ] 

Индекси 
на порастот 

1960 1961 1962 1961 1962 1962 

1960 1961 1960 

Вкупно: 237,1] 254,0 290,3 107,1 114,3 122,4 
Индустрија 9 7 , 6 105,6 117,6 108,2 111,4 120,5 
Земјоделство 63,6 62,4 72,8 98,2 116,5 114,4 
Шумарство 1,1 1,2 1,4 109,3 119,5 130,6 
Градежништво 23,8 26,7 32,3 112,3 120,8 135,5 
Сообраќај 1 3 , 5 15,5 18,8 114,7 121,1 138,9 
Трговија и 
угостителство 18,6 21,6 24,2 116,2 112,0 130,2 
Занаетчиство 17,2 19,1 21,2 110,7 111,0 122,9 
Други дејности 1,8 1,9 2,0 107,8 110,4 119,0 

3. Порастот на производството се предвидува да 
биде остварен со покачување на заложените во 
општествениот сектор во стопанството за околу 
10.000 лица, т. е. 6.5% според 1961 година и преку 
покачување порастот на продуктивноста на трудот 
од 8,1%. 

Во 1962 година движењето на запосленоста и 
продуктивноста на трудот во општествениот сектор 
во стопанските области се оценува да го има след-
ното движење: 

Индекси Индекси, Индекси 
на опш- назапос- на про-

тествениот леноста дуктив. 
производ (1961-100) на трудот 

Вкупно: 115,1 106,5 108Г,1 
Индустрија 110,2 103,4 106,6 
Земјоделство 138,0 105,6 130,7 
Шумарство 118,8 107,0 111,0 
Градежништво 122,9 114,7 107,1 
Сообраќај 120,4 103,7 116,1 
Трговија и угост. 112,7 106,0 106,3 
Занаетчиство 116,1 110,1 105,4 
Други дејности 110,1 106,3 103,7 

Зголемувањето на продуктивноста на трудот на 
т*во хако што е предвидено со овој план претста-
вува важен услов за остварување поголемата дина -
мика на производството, подигање на животниот 
стандард и реализација на другите задачи. За таа 
цел е потребно стопанските организации да про-
должат со напорите за подобро исползување на 
капацитетите, побрзо ефектуирање и овладување 
во новите погони и технолошките процеси, снижу-
вање трошоците на производството', пошироко при-
менување стимулативни форми за наградување, за-
јакнување на напорите за стручно образование на 
запослените и вршење такви вложувања што обез-
бедуваат постојана рационализација во процесот на 
.производството. 

4. Стопанските организации, во рамките на сво-
јата активност, треба да посветат посебна грижа 
во поглед воспоставување на што поправилни од-

носи помеѓу производството, запосленоста и про-
дуктивноста и да остваруваат пораст на личните 
доходи во сразмерност со оствареното производство 
и продуктивноста на трудот. 

Глава IV 
ИНВЕСТИЦИИ 

1. Во согласност со основните насоки утврдени 
со Општествениот план за стопанскиот развиток на 
НР Македонија од 1961—1965 година, а врз основа 
на постигнатите резултати во претходните години, 
во 1962 година се предвидуваат знатни зголемувања 
на инвестиционите вложувања во стопанството и 
општествениот стандард!. 

Вкупните општествени бруто инвестиции во ос-
новните и обртните фондови во 1962 година се пред-
видува дека ќе изнесуваат 100,0 милијарди динари, 
и тоа (во милијарди динари по тековни цени): 

Индекси 
1961 1962 1962/1961 

Вкупно: 78,0 100,0 128,0 
Во основните фондови 68,2 89,0 130,4 
Во обртните фондови 9,8 11,0 112,2 

Инвестиционите вложувања во основните фон-
дови во 1962 година бележат повисока стопа на 
порастот поради забрзаната динамика на изградбата 
на Железарницата — Скопје. Без предвидените ин-
вестиции во Железарницата — Скопје, инвести-
циите во основните фондови растат за 8,5%. 

2. Предвидените инвестиции за 1962 година 
треба да овозможат довршување на поголем број 
започнати објекти, како и почнување со изградба 
на други нови објекти, проширувања и реконструк-
ции. Во 1962 година треба да дојде до осетно про-
ширување на инвестирањето. При ова треба да се 
настојува и да се посвети поголемо внимание за 
побрзо довршување на објектите и нивното пуш-
тање во погон. При тоа потребно е да се водат по-
себни грижи за реализацијата на гарантираните 
инвестиции. 

Во 1962 година треба да се прошири изградбата 
преку поинтензивна реализација и ангажирање на 
средствата од Сојузниот фонд за развитокот на 
стопански неразвиените подрачја. Во таа смисла се 
предвидува да почне изградбата на нови објекти, 
како и реконструкција и проширување на постој-
ните капацитети. 

Во склопот на зголемените инвестициони вло-
жувања од средствата на Сојузниот фонд за разви-
токот на стопански неразвиените подрачја, се пред-
видува и поинтензивна изградба и вложувања во 
стопански заостанатите подрачја во Републиката. 

3. Општествените бруто инвестициони вложу-
вања во основните фондови во стопанството се 
предвидуваат во висина од 74,2 милијарди динари,-
или 83,3% од вкупните општествени бруто инвести-
ции за 1962 година. Инвестиционите вложувања во 
општествениот стандард изнесуваат 14,3 милијарди 
динари. | 

Се предвидува следната структура и динамика 
на вкупните општествени бруто, инвестиции во ос-
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новните фондови (во милијарди динари по тековни 
цени): I 

ј Индекс 
1961 1962 1962 

Износ Струка. Износ Отру кт. 1961 

Вкупно: 68,2 100,0 89,0 100,0 130,4 
Стопански 
инвестиции 55,2 80,9 74,2 83.3 134,7 
Нестопански 
инвестиции 13,0 19,1 14,8 16,7 112,9 
— општествен / 

стандард 12,2 17,9 14,3 16,0 117,2 
— други нестопан-
ска инвестиции 0,8 1,2 0,5 0,7 55,5 

4. Согласно основните принципи на инвести-
ционата политика утврдени за периодот 1961—1965 
година, расположивите средства за инвестициите 
во одделни стопански области треба претежно да 
се користат во следните намени: 

— Во областа на индустријата и рударството 
првенствено за довршување на започнатите инвес-
тициони објекти и за понатамошна изградба на 
оние нови, односно за реконструкција и модерни-
зација на постојните објекти и капацитети, чие 
производство е од битно значење за стопанскиот 
развиток во наредните години и преку кои најбрзо 
се постигнува и обезбедува вкупниот пораст на 
производството во оваа област. I 

За предвидениот обем на инвестиционите вло-
жувања во оваа област од посебно значење е из-
борот и насочувањето на новите инвестициони 
вложувања. Поради тоа потребно е предвидените 
инвестиции од средствата на Сојузниот фонд за 
развитокот на стопански) заостанатите подрачја и 
од Републичкиот инвестиционен фонд претежно да 
се насочат за такви инвестициони вложувања преку 
кои се постигнуваат најдобри ефекти по однос на 
активизацијата, ефикасноста на инвестиционите 
вложувања и развојот на производството за извоз. 

— Покрај предвидената изградба на мелиора-
тивните системи, инвестиционите вложувања, во 
земјоделството првенствено треба да се користат 
за насади, за инвестиции во сточарството и за 
набавка на потребната механизација. Овие инвес-
тиции треба да бидат базирани и насочени така што 
преку нив ќе се постигнат најповолни ефекти. 

— Во областа на шумарството инвестиционите 
вложувања превенствено треба да бидат насочени 
кон подигање на интензивни култури со поголем 
и брз прираст, како и за понатамошна изградба на 
шумски комуникации. ^ 

— Во градежништвото инвестиционите средства 
треба да се користат за набавка на механизација 
и друга опрема. Средствата на Сојузниот фонд за 
развитокот на стопански неразвиените подрачја на-
менети за градежништвото треба да се користат за 
учество во заемите од Општиот инвестиционен 
фонд. 

— В о областа на сообраќајот расположивите 
инвестициони средства треба да се насочат за по-
натамошни проширувања, модернизирање и рекон-
струирани во сите гранки на сообраќајот, а посебно 

во железничкиот транспорт и поштенско-телеграф-
ско-телефонскист сообраќај. Во рамките на предви-
дените инвестиции во оваа област се предвидува 
понатамошна изградба на автопатот „Братство-
единство", како и за подготвителни работи за из-
градбата на пругата Гостивар — Охрид. 

— Во трговијата, угостителството и туризмот, 
преку инвестиционите вложувања, треба да се за-
брза довршувањето на започнатите објекти. Новите 
инвестициони вложувања треба да се насочат кон 
понатамошна модернизација и унапредување, на 
трговијата преку подигање и осовременување на 
нејзината материјална база, како, и понатамошно 
зголемување на капацитетите во угостителството, а 
особено во туристичките центри. 

— Инвестиционите, средства во занаетчиството 
треба да се користат за зголемување на занаетчис-
ките услужни капацитети, за да се оспособи зана-
етчиството да им дава што поквалитетни услуги на 
стопанството и населението. 

— Во областа на општествениот стандард ќе се 
зголеми обемот на вложувањата за изградба на 
станови и за проширување на комуналните деј-
ности. Зголемување на инвестициони вложувања се 
предвидува и за изградба на објекти што служат 
за здравствена и социјална дејност, а особено во 
просветата и на други служби, кои придонесуваат 
за зголемување на општествениот стандард. Во 
сите овие инвестициони вложувања од посебно зна-
чење е економичната изградба и брзото завршу-
вање на започнатите објекти. 

5. Во сообразност со приведените насоки на 
вложувањата се предвидува следната расподелба и 
динамика на инвестициите по области (во мили-
јарди динари по тековни цени): 

1961 1962 Индекс 
Износ Структ. Износ Структ. 1962/61 

Вкупно: 68,2 100,0 89,0 100,0 130,4 
Стопанство 55,1 80,4 74,2 83,3 134,7 
1. Индустрија и , 

рударство 25,5 37,4 43,0 48,3 168,6 
2. Земјоделство 12,5 18,3 13,6 15,3 108,8 
3. Шумарство' 0,5 0,7 0,7, 0,8 140,0 
4. Градежништво 2,2 3,3 2,6 2,9 115,5 
5. Сообраќај 10,5 15,4 10,0 11,2 95,2 
6. Трговија и 

угостителство 3,0 4,0 3,3 3,7 110,0 
7. Занаетчиство' 0,9 1,3 1,0 1,1 111,1 
Нестопанска 
инвестиции 13,1 19,6 14,8 16,7 112,9 
8. Станбено-кому-
нална дејност 8,7 12,6 9,5 10,6 109,2 
9. Културно соци-

јална дејност 3,5 5,1 4,8 5,4 137,1 
10. Држ. органи 0,9 1,9 0,5 0,7 55,5 

Во 1962 година се предвидува поголем пораст 
на инвестиционите вложувања во индустријата, шу-
марството и културно-социјалната дејност. Поин-
тензивната реализација на гарантираните инвести-
ции и) * инвестициите од Сојузниот фонд за 
развитокот на стопански неразвиените подрачја, 
како и предвидената динамика за изградба на же-
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лезаркицата во Скопје придонесува вкупните влсн 
жуван>а во индустријата да имаат нај год ем пораст. 

6. Инвестициите во основните фондови по из-
вори на финансирањето се предвидува да изнесу-
ваат приближно (во милијарди динари по тековни 
цени): 

Индекси 
1960 1961 1962 1961/60 1962/61 

Вкупно: 55,9 68,2 89,0 122,0 130,4 
1. Сојузни средства1) 31,4 39,8 58,4 126,8 146,7 
2. Репуб. средства 8,4 6,9 10,3 105,9 115,7 
3. Локални средства 6,2 7,9 8,1 127,4 102,5 
4. Разни фондови и 

средства 1,5 1,8 1,6 120,0 88,8 
5. Средства на претор. 8,4 9,8 10,6 116,7 108,1 

Се предвидува осетно покачување на инвести-
циите од сојузните средства, што произлегува пре-
тежно од предвидените зголемувања на инвести-
циите во индустријата тт нивната структура. 

7. За редовно изведување на инвестициите во 
1962 година, и понатаму треба да се забрза изготву-
вањето на техничката документација да се извршат 
други организациони подготовки што ќе обезбедат 
благовремено почнување и градба на објектите. 

I ^ 
ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА И ОПШТЕСТВЕН 

СТАНДАРД 
Лична потрошувачка 

1. Обемот на вкупната лична потрошувачка се 
предвидува да се зголеми за 11,6%, односно по жи-
тел за» 9,6%. 

Покачувањето на вкупната лична потрошу-
вачка се темели врз предвидената стопанска ак-
тивност, а пред се врз порастот на производството 
во индустријата, градежништвото и земјоделството. 

2. Личните доходи во општествениот сектор се 
предвидува да се зголемат за 18,6%. Ова покачу-
вање овозможува да се покријат личните доходци 
на новозапослениге работници и службеници, чиј 
број ќе се покачи за околу 6,6%, а истовремено да 
се обезбеди покачување на реалните лични до-
ходон. Во предвидениот пораст на личниот доход 
од 18,6% содржано е и покачувањето на животните 
трошоци за околу 4—5%, за колку што се живот-
ните трошоци на крајот на 1961 година приближно 
повисоки, од просечниот ниво на тие трошоци за 
целата 1961 година. I 

3. Покачувањето на личните доходи! во 1962 
година е во непосредна зависност со предвидениот 
пораст на производството и продуктивноста на тру-
дат. Реалното покачување на личните доходи спо-
ред тоа треба да се обезбеди преку спојување на 
предвидените односи помеѓу продуктивноста на 
трудот и личните доходи. 

4. Реалното покачување на личната потрошу-
вачка претпоставува стабилизација на цените и со-
одветни напори на сите фактори во овој правец, 

*) Во сојузните средства се вклучени и сред-
ствата од дотации. \ 

за да се задржи движењето на реалните и номи-
налните доходи според предвидувањата. 

Порастот на потрошувачката се предвидува да 
биде овозможен преку зголемената динамика на 
производството и соодветен увоз на индустриски 
потрошни стоки и стоки за основна исхрана, потоа 
со мерки за унапредување на прометот, како и со 
поголеми грижи на народните одбори за развито-
кот на трговијата и организацијата за снабдувањето 
на градовите со земјоделски производи. 

5. Примањата по основа на социјалното осигу-
рување во 1962 година се предвидува да бидат по-
качени за 17,5%. Ова покачување треба да обезбеди 
зголемување на примањата по основа на пензионото 
осигурување и инвалиднините, што се предвидува 
да се покачи за околу 28,8% како и примањата по 
основа на здравственото осигурување за 18,6%. 

Преку примањата по основа на пензиското оси-
гурување се предвидуваат да бидат покриени рас-
ходите на новите носители на пензии, чиј број се 
очекува да се покачи за 13%, како и предвиденото 
покачување на пензиите. 

Во здравственото осигурување предвидениот 
пораст на средствата треба да овозможи подобру-
вање на условите за укажување здравствена заш-
тита, премин на сите здравствени установи на са-
мостојно! финансирање, како и пошироко опфаќање 
на земјоделското население со основната здрав-
ствена заштита. Потребно е да се зајакне општес-
твената контрола, за да се обезбеди порационална 
употреба на средствата во здравственото осигуру-
вање, а со цел да се постигне поголемо унапреду-
вање на оваа служба. / 

Општествен стандард 

1. Вложувањата во основните фондови на опш-
тествениот стандард се предвидува да изнесат 14,3 
милијарди динари или 17,2% повеќе од 1961 година, 
со што треба да се обезбеди понатамошно проши-
рување на материјалната база на сите служби од 
општествениот стандард. | 

2. Со општествените средства за станбена из-
градба во износ од 8,6 милијарди динари, заедно со 
оценетите вложувања на средствата од приватниот 
сектор, се предвидува да се изградат околу 6.200 
нови станови. 

За извршувањето на задачите поставени со Пет-' 
годишниот план потребно е комуните и другите 
фактори да преземат уште порешавачки мерки во 
поглед привлекувањето додатни средства за стан-
бена изградба од другите општествени извори, како 
и личните заштеди на 1раѓаните со цел средствата 
да се здружат и поефикасно да се оствари станбе-
ната изградба. Изградбата треба да биде придру-
жена со ориентација кон изградба на такви ста-
нови што по својата големина, опременост и цена 
ќе одговараат на потребите и можностите на ра-
ботните луѓе. 

Во 1962 година треба да се забрза довршува-
њето на станбените згради што се во изградба, за 
која цел е потребно расположивите средства пр*-
венствено да се користат за оваа намена. 

3. За развој на комуналната дејност се оценува 
дека ќе се инвестираат една милијарда динари. 
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За развиток: на комуналната дејност и кому-
налното стопанство, воопшто, потребно е народните 
одбори да создаваат поволни услови за формирање 
на инвестициони средства во комуналното стопан-
ство, како и да се создадат пошироки можности за 
користење на општествените инвестициони фон-
дови и средствата на банката. 

4. За изградба на објекти што служат за про-
светна, здравствена и социјална дејност и на други 
служби, кои придонесуваат за зголемување на оп-
штествениот стандард, во 1962 година се предви-
дува да се инвестираат околу 4,8 милијарди де -
нари, што е повеќе за преку 37% во однос на 1961 
година. Во рамките на износот од 4,8 милијарди ди-
нари се оценува дека во школството ќе се инве-
стираат околу 2,6 милијарди динари, здравството 
и социјалната дејност околу 1,4 милијарди и во 
дејноста на културата и фискултурата околу 800 
милиони динари. 'Стопанските организации и само-
стојните установи со своите средства треба да до-
принесат за побрза изградба на училиштата и дру-
ги училишни институции, а за чија работа се не-
посредно заинтересирани. 

Глава VI 
БУЏЕТИ 

1. Натамошниот развиток на службите на оп-
штествениот стандард и другите јавни служби, 
како и обврските на буџетите за редовно покачу-
вање на платите во 1962 година, ќе доведат до на-
тамошен пораст на буџетските расходи. 

Вкупните буџетски расходи на Републиката и 
народните одбори во 1962 година ќе се зголемат за 
19% во однос на 1961 година. 

Предвиденото зголемување на буџетските рас-
ходи треба да се употреби во прв ред за развиток 
на службите на школство^, како и за покривање 
на предвиденото покачување на платите на служ-
бениците запослени во буџетските установи и уста-
новите со самостојно финансирање. 

Глава VII 
СТОПАНСКИ ЗАОСТАНАТИ ПОДРАЧЈА 

1. За забрзување стопанскиот развиток на сто-
пански неразвиените подрачја, во согласност со 
предвидувањата на Општествениот план за разви-
токот на стопанството на НР Македонија од, 1961— 
1965 година, се оценува од средствата на Републич-
киот инвестиционен фонд и Сојузниот фонд за 
развитокот на стопански неразвиените подрачја, во 
1962 година дека ќе бидат инвестирани околу 2.000 
милиони динари. Со овие средства и вложените во 
1961 година во стопански неразвиените комуни ќе 
биде инвестирано преку 30% од вкупно предвиде-
ниот износ со Петгодишниот план. 

2. Со предвидените средства ќе продолжи град-
бата на започнатите и почнување градба на нови 
капацитети од преработувачката индустрија. 

3. За инвестиционите заеми што ќе се одобру-
ваат од Републичкиот инвестиционен фонд за 
остварување на програмата за помош на неразви-
ените подрачја, корисниците на заемите не се за-
должени да го полагаат пропишаното учество во 
инвестиционите вложувања и гарантните износи. 
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4. Учеството и гарантните износи по заемите од 
Сојузниот фонд за помош на неразвиените подрач-
ја, што ќе бидат заклучени во рамките на предви-
дената програма за помош на неразвиените под-
рачја, ќе се подмируваат од средствата на Репу-
бличкиот инвестиционен фонд. 

Републичките органи треба да укажуваат по-
себна кадровска и техничка помош во остварува-
њето на оваа програма. -

Глава VIII 
ПАЗАР И ЦЕНИ 

1. Со навременото извршување на задачите во 
производните области и надворешната стоковна 
размена, треба да се овозможи, во текот на 1962 го-
дина, да се зголемат стоковните фондови до пла-
нираниов обем и бараната структура и со тоа да се 
постигне подобра снабденост на пазарот. 

2. Во остварувањето на потребната стабилност 
на пазарот како предуслов за постигање на плани-
раниот стопански развој и животниот стандард, 
пред се треба да се дејствува се мерки од еко-
номски карактер. Во врска со тс*а во 1962 година 
се наложува надлежните органи да имаат посто-
јан увид на пазарните движења и доколку се ука-
же потреба да преземат мерки за отстранување на 
одделните појави што можат да ги нарушуваат од-
носите на пазарот. 

3. За средување односите на пазарот во 1962 го-
дина се очекува знатно да придонесе и самата тр-
говска мрежа преку понатамошното развивање и 
унапредување на својата дејност. За постигање на 
ова потребно е народните одбори во поголема мера 
да се заложат за организационо подобрување на 
трговската дејност, како и да ги зголемат своите 
инвестициони вложувања за техничко опремување 
и модернизација на стопанските организации што 
се занимаваат со стоковен промет. 

4. За унапредување на стоковниот промет во 
текот на 1962 година ќе треба поинтензивно да се 
продолжи со проширувањето и модернизацијата на 
трговската мрежа, стоковните куќи и складишниот 
простор, а преку тоа и трговските услуги) да се по-
дигнат на повисок ниво. 

За постигање на оваа задача потребно е сто-
панските организации, кои се занимаваат со сто-
ковен промет, да ги зголемат своите вложувања во 
основните и обртните фондови, при што и народ-
ните одбори треба да потпомогнат со средства од 
своите инвестициони фондови. 

Д е л т р е т и 
РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИТЕ 

ОБЛАСТИ 

Глава IX 
ИНДУСТРИЈА 

1. Поаѓајќи од остварените резултати, предви-
дувањата на Општествениот план за развитокот 
на стопанството од 1961—1965 година, како и зна-
чај от на индустријата за општата динамика на по-
растот на стопанството, во 1962 година нужно треба 
да се оствари зголемена норма на порастот на ин-
дустриското .производство. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Се предвидува индустриското производство во 
1962 година да биде покачено за наредни 12%. Овој 
пораст би бил по динамика над нивото на оства-
рената норма во 1961 година. 

2. Ваквата задача, пред се, бара и се темели 
врз зголеменото искористување на капацитетите во 
постојните претпријатија. За остварувањето на за-
дачата, освен тоа, ќе придонесат и новите капаци-
тети, за кои треба знатно да се зголеми грижата, 
за нивното редовно и благовремено пуштање во 
погон. Новите капацитети што треба да се пуштат 
во погон во 1962 година треба да обезбедат обемот 
на производството да се покачи за околу 2,5%. 

3. Со релативно поголема норма на порастот 
од просекот треба да се остварува производството 
во хемиската индустрија, индустријата за кожи и 
индустријата за гуми и на тој начин да се оствари 
подобро искористување на капацитетите пуштени 
во погон во 1961 година; потоа во неметалната, 
електроиндустријата, производството на рабни цев-
ки и индустријата на градежен материјал каде што 
порастот се темели и врз производството на новите 
погони. 

Смалување на индустриското производство се 
предвидува во тутунската индустрија и електросто-
панството. Од производството на суров тутун од 
родот во 1961 година се оценува дека ќе се откупат 
8.500—9.000 тони, што условува во 1962 година да 
се смали производството на ферментиран тутун за 
околу 2.000 тони во споредба со 1961 година. Сма-
лувањето на производството на електричната енер-
гија претпоставува подмирување на потребите од 
електрична енергија преку искористување на елек-
тричните извори во НР Македонија и зголемено 
обезбедување на електрична енергија од електро 
системот на Југославија и на овој начин да се 
обезбеди нужната акумулација на водите во Ма-
вровското Езеро. 

4. Производството по индустриски гранки се 
оценува во 1962 година дека ќе го има следното 
движење: 

Индекси1) 
1962/1961 1962/1960 

Електростопанство 91 97 
Производство на јаглен 100 122 
Црна металургија 125 154 
Обоена металургија 104 109 
Индустрија на неметали 133 179 
Метална индустрија 114 125 
Ел ектроиндустри ј а 113 181 
Хемиска индустрија 144 274 
Индустрија на град. материјал 114 133 
Дрвна индустрија 108 121 
Индустрију на хг реи ја 116 118 
Текстилна индустрија 111 121 
Индустрија за кожи 132 159 
Индустрија за гума 434 — 

Прехранбена индустрија 112 134 
Графичка индустрија 111 136 
Тутунова индустрија 82 53 
Филмска индустрија 112 268 

1) Индексите се заокружени. 

5. Производството во 1962 година треба да биде 
остварено преку зголемување реализацијата на 
производите на домашниот и странскиот пазар. 
Извозот на производите од индустријата без изво-
зот на ферментиран тутун се предвидува да биде 
покачен за околу 37%, а во рамките на ова особено 
се очекува зголемен извоз на производите од не-
металната, хемиската, текстилната, кожната и пре-
хранбената индустрија. 

6. Во 1962 година производството треба да биде 
проследено со понатамошно уведување и ширење 
косперацијата во производството, создавање специ-
јализација и проширување формите на соработка и 
поголема активност во изнаоѓањето на нови асор-
тимани и подобрувањето квалитетот на производ 
дите. 

7. Во рамките на предвидениот пораст на про-
изводството по одделни индустриски гранки се оце-
нува следното движење на некои поважни произ-
води, односно групи производи: 

Един. 1960 1961 1962 
мера оцена план 

Електростопанство 
— елект. енергија МШ1 412.698 440.000 400.000 

Црна металургија 
— рабни цевки т. 6.498 8.000 10.000 

Обоена металургија 
— олово-цинкана руда „ 231.209 231.600 235.000 
— хромна руда Ј> 89.367 94.000 95.000 
— други руди на 

обоени метали „ 16.204 18.500 22.500 
— концентрат на обоен 

метал 58.707 63.120 65.700 
— феролегури » 17.389 18.300 19.500 

Индустрија на неметали 
— немет, руди-сурови 180.770 222.500 264.000 
— мелени и сеп. руди 

на неметали 14.827 19.100 29.000 
— цемент „ 106.983 125.000' 190.000 
— фина и др. керамика „ 5.998 5.700 7.300 
— шупливо стакло „ 6.046 8.500 10.000 
— шамотен и др. огно-

отпорен материјал >? 17.366 17.000 24.000 
Метална индустрија 
— одливци од сив 

и обоен метал ЈЈ . 1.853 1.840 1.920 
— возд. сопирачки ком. 2.743 3.400 3.400 
— фрижидери за дом. „ 5.603 11.000 15.000 
— трансформатори т. 530 630 700 
— метален намештај » 4.694 5.000 5.200 
— емајлирани садови „ 159 60 65 
— амбалаж 346 350 540 
Хемиска индустрија 
— калциум карбид » 3.007 18.000 25.000 
— калциум цијанамид „ — 4.000 7.000 
— сапуни Ј> 2.590 3.000 3.000 
— лакови и бои „ 1.613 1.720 2.000 
— готови лекови мил. дин. 125 130 200 
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Индустрија на граде-
жен материјал 

— материјал за полнење 
на ѕидовите ООО ком. 72.861 81.000 99.000 

— вар т. 33.796 43.000 46.000 
— плочи камени 

и мермерни м2 28.805 39.000 41.000 

Дрвна индјустрија 
— бичена граѓа МЗ 48.398 49.970 54.120 
— шпер-плочи и плочи 

иверци (деланки) МЗ 5.505 5.650 6.500 
— куќен намештај гари. 6.781 6.800 7.000 

Текстилна индустрија 
— памучно предиво т. 4.307 6.220 8.350 
— волнено предиво » 1.998 2.260 2.300 
— памучни ткаенини ООО м2 22.886 22.500 23.700 
— волнени ткаенини „ 2.382 2.400 2.600 
— трикот, производи т. 266 320 460 
— конфекција 000м2 3.515 5.100 5.100 

Индустрија за кожи 
— ѓонска кожа т. 492 480 600 
— горна кожа 

(крупна) ООО м2 195,7 200,0 340, 
— чевли ООО рала 104 368 628 

Индустрија за гума 
— гумени техн. 

производи т. — 150 650 
Прехр. индустрија 
— конзерв. овошје » 1.648 2.400 2,700 
— конзерв. зеленчук „ 6.064 6.700 7.200 
— свежо месо „ 4.126 6.000 7.500 
— бонбони и какао 

производи »Ј 2.920 3.920 4.400 
— шеќер во кристал 8.227 13.500 18.000 
Тутунска индустрија 
— ферментиран тутун » 16.841 10.000 8.000 

8. Во индустријата на градежен материјал и 
другите индустрии што произведуваат таков мате-
ријал, нужно треба да се обезбеди благовремено 
производство уште во првите месеци на годината, 
со цел да се избегне досегашната положба во пр-
вите месеци на градбата да се чувствува недостиг 
на материјали, а подоцна поголемо производство од 
потребите. За уедначено производство особено тре-
ба да придонесат новите капацитети, што бара нив-
но редовно и неодложно пуштање во погон во 1962 
година. 

9. Во одделни гранки на индустријата се за-
бележуваат преголеми количини на недовршено 
производство. Тоа влијае да се зголемуваат актив-
ните обртни средства и да се појавуваат некои дру-
ги организациони проблеми. Овој проблем неизо-
ставно треба да биде решаван во 1962 година преку 
забрзување процесот на производството, редовното 
обезбедување на работните места со основни суро-
вини, материјали, алат и слично. 

10. Во 1961 година се констатира осетно пока-
чување на средствата врзани во меѓу кредитирањето 
на стопанските организации. Тоа ја отежнуваше 
ликвидноста и активното искористување на смрт-
ните средства на стопанските организации. Во 1962 
година треба да се веди посебна грижа за подо-

брувањето на ликвидноста со сведување на нор-
мална мера временото меѓукредитирање. 

11. Претпријатијата сврзани со искористување 
на земјоделските производи потребно е да ја заси-
лат својата форма на контактирање со самите зем-
јоделски производители припомагајќи во обезбеду-
вањето на високовредносни семиња, култивирање 
и друго, вклучувајќи го и ширењето на контрахи-. 
рањето како посигурен начин на снабдување. 

12. Индустриските претпријатија во 1962 годи-
на, за производите каде што е тоа можно, треба до 
максимум да ги заменуваат репродукционите суро-
вини и материјали одо увоз со домашно производ-
ство и други сурогати. 

13. Во 1962 година, за редовно остварување на 
предвидениот развиток на индустријата, се пред-
видува да се вложат 43,0 милијарди динари, што е 
за 1,7 пати повеќе од 1961 година. Преку инвести-
рањето се предвидува да бидат довршени дел од 
објектите финансирани од гарантираните инвести-
ции и осетно да се прошири! изградбата на објек-
тите по веќе заклучените заеми од обоената и цр-
ната металургија и хемиската индустрија. 

Напоредно со инвестициите по веќе склучените 
заеми ќе се прошири обемот на градбата и со нови 
заеми за реконструкции, проширувања и нови об-
јекти што ќе се финансираат од средствата на Со-
јузниот фонд за развитокот на стопански нераз-
виените подрачја на Југославија. Инвестирањето од 
овие средства во начело треба да го опфати оној 
вид инвестиции што имаат покус рок на градба и 
што обезбедуваат релативно поголемо ефектуирање 
на производството. 

Глава X 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

1. Земјоделското производство во 1962 година 
се предвидува да се зголеми за 16,5% според 1961 
година, а во општествениот сектор за 35,0%. Пред-
видениот пораст на производството базира врз по-
качената материјална база, создадена преку досе-
гашните инвестициони вложувања и спроведува-
ните мерки за зголемување на производството, како 
и од понатамошното ефектуирање на инвестици-
оните вложувања. 

Во 1962 година се оценува да се постигне след 
нист обем на производството на поважните земјо-
делски производи: 1 

Во ООО тони 

Вкупно ѕемјо- Од тоа: Општест. 
делство сектор 

1960 1961 1962 1960 1961 1962 

Пченица 215,0 236,0 295,0 ' 52,0 67,0 97,0 
Ориз 22,0 20,0 23,0 3,6 2,5 4,0 
Памук 7,2 6,4 8,7 1,2 1,0 2,2 
Тутун 11,0 9,0 14,3 0,6 0,8 0,8 
Шеќерна репка 93,0 110,0 154,0 32,8 65,5 70,5 
Сончоглед 7,0 7,8 8,8 1Д 1,6 2Д 
Градинарски 
култ. - Вк. 339,0 324,0 383,0 34,7 45,2 .72,1 
Крмни 
култ. - Вк. 201,0 179,0 283,0 72,0 64,0 145,0 
Месо 18,9 15,8 18,3 2,4 2,6 3,4 
Млеко 81,1 - 74,6 87,4 14,6 18,7 27,9 



Огр. 78 —г Бр. 6 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 27 февруари 1962 

2. Учеството на производството од општестве-
ниот сектор во вкупното земјоделско производство 
се оценува да порасне од 22% во 1961 на 26% во 
1962 година. I , 

3. За остварување на земјоделското производ-
ство се предвидува натамошно проширување на 
агротехничките и зоотехничките мерки. Во оства-
рувањето на оваа задача општествениот сектор 
треба да биде основен носител, проширувајќи ги 
сопствените површини и ^оперирањето со инди-
видуалните производители. Покрај тоа се предви-
дува зголемување на продуктивниот добиток во 
општествениот сектор, проширување на површините 
под лозја и овошни градини, натамошни вложу-
вања во земјоделството и зајакнување на земјодел-
ските стопански организации. / 

Во 1962 година се предвидува и поголема ак-
тивност на земјоделската служба во спроведува-
њето на современите агро и зоотехнички мерки, 
создавањето на поголем број стручни кадри и по-
добрувањето на нивната стручност, како и подо-
брувањето организацијата на работата во земјодел-
ските организации. 

4. Во 1962 година општествениот сектор треба 
знатно да ги зголеми сопствените површини по пат 
на разорување на пасишта, откуп и долгорочен 
закуп на земја. На проширување на земјишниот 
фонд треба да се оди таму каде што има услови 
за рентабилно работење. 

ј 5. За унапредување на производството на ту-
тун, потребно е да се примени механизација во 
одделни производни процеси со што треба знатно 
да се зголеми продуктивноста на трудот и да се 
постигне подобар рентабилитет. 

6. За зголемување производството на ран зе-
ленчук за извоз и задоволување на домашниот па-
зар треба да се продолжи со подигањето на оран-
жерии и леи. При тоа д'а се оди на поевтини об-
јекти, со кое, покрај другото, треба да се постигне 
поевтино и конкурентно способно производство на 
странскиот пазар. 

Во производството на зеленчук потребно е про-
ширување на сортиманот со нови култури. Во про-
метот на зеленчукот треба што повеќе да, се спро-
ведат во живот прописите за стандардизација на 
стоката. , 

7. Се смета дека стимулативната расподелба 
на доходот и другите мерки на економската поли-
тика ќе ги стимулираат земјоделските организации 
за побрзо и поефектно користење на инвестици-
оните вложувања, во кое има знатни неактивиран!! 
резерви. Тоа треба да наиде на одраз во подоброто 
користење на земјата, механизацијата, лозовите и 
овошните насади, добитокот, мелиорационите си-
стеми и слично. 

8. Вкупните бруто вложувања во општествени 
средства се цени дека во 1962 година ќе изнесуваат 
13,6 милијарди динари. Најголем дел од предвиде-
ните средства треба да се потрошат за изградба на 
мелиоративните системи, според Законот, развито-
кот на сточарството и за набавка на механизација. 

Средствата од Републичкиот инвестиционен 
фонд, инвестиционите фондови на народните од-
бори и сопствените средства на земјоделските ор-
ганизации треба првенствено да се употребат за 

учество во инвестициите од Општиот инвестици-
онен фонд за набавка на механизација, квалитетен 
добиток, за насади и изградба на помали мелиора-
тивни објекти и др. 

Инвестиционите вложувања да се усмерат така 
да во рамките на можностите обезбедат решавање 
на сите фактори за повисоко и стабилно произ-
водство. / 

9. За остварување на основните задачи во зем-
јоделството, кои се состојат во зголемување на при-
носите и унапредување на сточарството, земјодел-
ството во 1962 година ќе располага со подобра ма-
теријална основа: бројот на тракторите се оценува 
дека ќе се зголеми од 2.640 во 1961 на 3.1401 во 1962 
година, бројот на комбајните од 406 на 536, а упо-
требата на вештачките ѓубриња од 55.000 тони на' 
80.000 тони. Земјоделството ќе биде обезбедено и со 
поголеми количини квалитетно семе, средства за 
заштита од болести и штетници, како и други 
средства за интензивно производство. 

Со предвидената политика за цените на земјо-
делските производи, регресите и посебните премии, 
се создаваат услови за подобрување на економ-
ската состојба на земјоделството и земјоделските 
организации. Преку тоа ќе биде симулирана при-
мената на поинтензивна механизација и други аг-
ротехнички мерки што рбезбедуваат повисоки при-
носи. 

10. За извршување на предвидените задачи 
треба да се ангажираат сите сили во областа на 
земјоделството, а особено во општествениот сектор 
на земјоделството. 

Земјоделските организации, коморите и дру-
гите организации во своите акциони програми тре-
ба да ги разработат задачите што ги предвидува 
планот и да преземат мерки за нивното извршу-
вање. Во ^оперирањето потребно е да се ангажи-
раат не само земјоделските задруги, туку и зем-
јоделските стопанства и другите земјоделски орга-
низации. 

Предвидените вложувања во основните и обрт-
ните средства ќе придонесат за натамошен разви-
ток на општествените стопански организации и ќе 
создадат услови за проширување на нивната ак-
тивност во смисла на унапредување на производ-
ството, проширување на односите со индивидуал-
ните производители, подобро користење на сред-
ствата ити. Кон тоа ќе допринесе и веќе здоби-
еното искуство на тоа поле. 

Глава XI 
ШУМАРСТВО [ 

1. За унапредување на шумарството во 1962 го-
дина потребно е да се продолжи и прошират ра-
ботите за одгледување и подобрување на постојните 
шуми со чистење, прореди и внесување на игло-
лисни и други економско појаки видови дрвја; за 
заштита и одбрана на шумите од пожари, зарази 
и елементарни непогоди; извршување работите на 
комплексна мелиорација на деградираните шуми и 
шикари и претворање на ниските шуми и шикари 
во попродуктивна стопанска форма со интродук-
ција на иглолисни и други економско појаки ви-
дови дрвја и други мелиоративни мерки; проширу-
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вање работите за подигање на плантажни насади 
на тополи и други видови дрвја со високи приноси 
и проширување на работите за комплексна ме-
лиорација на голините со примена на разни поефи-
касни и поекономични методи за мелиорација (по-
шумување, затревување, подигање на лозови и 
овошни насади и друго). 

2. Поаѓајќи од можностите на шумскиот фонд 
и подобрената комуникациона мрежа, во 1962 го-
дина се предвидува да се оствари поголем обем на 
сечата и порационално искористување на дрвната 
маса. Обемот на сената се предвидува да порасне 
од 730.000 мз во 1961 година на 780.000 м3 во 1962 
година, од кои во шумите од општонароден имот 
720.000 м3 Во рамките на ова, сената од стопански-
те организации се предвидува да порасне од 
268.000 м3 на 282.000 мз. Напоредно со зголемува-
њето обемот на сената се предвидува и подобру-
вања на структурата преку покачување производ-
ството на индустриско-техничкото дрво. 

3. Во 1962 година се предвидува посовремено 
искористување на шумското богатство со проши-
рување користењето во режијата на главните и 
споредните шумски производи, преку огледни сечи 
и комбинирано шумско-земјоделско користење на 
земјиштето. 

4. Во 1962 година се предвидуваат понатамош-
ни вложувања за подобрување на механичката 
опременост на шумите со изградба на шумски ко-
муникации, згради, набавка на опрема и друго. 

За извршувањето на предвидените работи во 
1962 година се предвидува во оваа област да се 
инвестираат 700 милиони динари. Овој износ се 
предвидува да биде остварен и со издвојување на 
сопствени средства од стопанските организации. 

Глава XII 
ГРАДЕЖНИШТВО 

1. Интензивните инвестициони вложувања во 
стопанството и општествениот стандард, а особено 
во изградбата на индустриските капацитети, по-
ставуваат во 1962 година обемни задачи пред гра-
дежништвото. 

Во областа на градежништвото се предвидува 
во 1962 година зголемување на физичкиот обем на 
изградбата во општествениот сектор за околу 21% 
во однос на 1961 година. 

2. Во сообразност со предвидениот обем и^ струк 
турата на инвестиционите вложувања, во 1962 го-
дина се предвидува следната вредност на производ-
ството во градежништвото (во милијарди динари 
по тековни цени): 

Индекс 
1961 1962 1962/1961 

37,5 44,8 119,4 
33,0 40,0 121,2 
23,0 29,0 126,0 
10,0 11,0 110,0 
4,5 4,8 106,7 

Од предвидениот обем на градежните работи во 
општествениот сектор отпаѓа на објектите од висо-
коградба 24,5 милијарди динари и на објектите од 

нискоградба 15,5 милијарди динари. Во структурата 
на градежните работи во 1962 година осетно се зго-
лемуваат градежните работи од високоградба. 

3. Во совладувањето на предвидениот обем на 
градежно-занаетчиските работи потребно е во 1962 
година, од страна на народните одбори и соодвет-
ните установи да се преземат ефикасни мерки за 
развивање и организационо средување на градеж-
но-занаетчиската дејност. Паралелно со тоа треба 
да уследат мерки за рамномерно ангажирање на 
капацитетите, воведување на посовремена техно-
логија и примена на нови и порационални матери-
јали во завршните и инсталатерските работи. 

4. Градежните претпријатија треба повеќе да 
обрнат внимание на организацијата на изградбата, 
изготвувајќи оперативни планови за градба, снаб-
дувањето со материјали и делови за * вградување, 
градежна механизација и друго. 

5. Потребно е да се забрза воведувањето на 
типизација и стандардизација за што полесна и по-
целосна примена на нови и современи методи на 
градење, како и да се вршат подготвителни работи 
за воведување на монтажна градба. Затоа треба во 
проектирањето во пошироки сразмери да се при-
менуваат соодветни стандарди и типски проекти, 
особено во високоградбата, како и да се забрза под-
готовката на нови и порационални материјали, еле-
менти и конструкции. 

6. Со изградбата и пуштањето во погон на но-
вите капацитети за производство на градежни ма-
теријали, во 1962 година се очекува да дојде до 
подобро задоволување на потребите за одделни гра-
дежни материјали за кои досега се чувствуваше 
недостиг. Новите капацитети, освен тоа ќе придо-
несат да се подобри квалитетот и асортиманот на 
градежните материјали, да се оствари коитинуи-
тетно производство преку целата година и стаби-
лизација на цените на градежните материјали. 

Ценејќи ги потребите и можностите за произ-
водство на бетонско железо, вар и градежна сто-
ларија, градежните претпријатија треба, во 1962 
година, да обрнат посебно внимание за благовре-
меното снабдување со тие материјали. 

7. Зголемениот обем на градежни работи, со 
истовремена примена на посовремени средства за 
производство, условува и промена на квалифика-
ционата структура на зашилените. Деопходни се 
мерки за создавање на одделно поголем број ква-
лификувани и висококвалификувани работници и 
тоа од различни струки. 

8. За извршување на зголемениот обем на гра-
дежни работи, како и; за понатамошно унапреду-
вање на градежништвото воопшто, се предвидува 
да се во оваа област во 1962 година вложат инвес-
тиции во износ од 2,6 милијарди динари. Инвести-
ционите вложувања треба да бидат во најголем 
обем користени за набавка на потребна градежна 
механизација. 

Глава ХШ 
С О О Б Р А К А Ј 

1. Напоредо со очекуваното зголемување на 
производството п стоковниот промет, а имајќи во 
предвид можностите, на расположивите капаци -

Вкупно: 
а) Општествен сектор 

— Стоп. објекти 
— Нестоп. објекти 

бУ Приватен сектор 
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тети во сообраќајот, обемот на сообраќајните услуги 
во 1962 година треба да порасне за околу 16% према 
постигнатиот ниво во 1961 година. Во тоа, превозот 
на стоки треба да порасне за околу 20%, превозот 
на патници за 10% и поштенско-телеграфско-теле-
фонските услуги за 12,8%. 

Порастот на сообраќајните услуги по обем тре-
ба да биде проследен и со квалитетно подобрување 
на истите, како по однос на брзината и сигурноста, 
така и по однос на останалите погодности при из-
вршувањето на сообраќајните услуги. 

2. Обемот на сообраќајните услуги по сообра-
ќајни гранки се предвидува да се движи како што 
следува: 

Индекси 
1962/1961 1962/1960 

Железнички сообраќај 
110 

ПО 
Друмски сообраќај 1 137 203. 
Градски сообраќај 121 153 
Поштенски сообраќај 112 124 
Езерски сообраќај 1 110 164 

Со извршените реконструкции и модернизации 
на сообраќајните мрежи и сообраќајните средства 
и тие што се предвидуваат во 1962 година, се соз-
даваат услови за поефикасно користење на произ-
водните сили и капацитетите во сообраќајот во-
општо. 

3. Потребно е поинтензивно да се продолжи со 
реконструкција на железничката мрежа, за да се 
оспособи таа за поголем оскински притисок и пого-
леми брзини, што е нужно за поефикасно корис-
тење на новонабавените дизел локомотиви. 

4* За реализација на предвидениот развиток на 
сообраќајот и извршување обемот и структурата 
на сообраќајните услуги, се оценува дека ќе бидат 
инвестирани вкупно околу 10,0 милијарда динари 
во 1962 година. Во рамките на овие средства во 
1962 година ќе продолжи изградбата на автопатот 
„Братство-единство", понатамошни проширувања, 
модернизација и реконструкција во сите гранки на 
сообраќајот. 

Глава XIV 
ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ 

1. Стоковниот промет во 1962 година се пред-
видува да се зголеми во трговијата на мало за 
15,1%, а во трговијата на големо за 12,6%. Со пред-
видената динамика на развојот ќе се постигне по-
голем пораст на стоковниот промет по физички 
обем во однос на претходната година и со тоа ќе се 
подобри снабдувањето на населението и другите 
потрошувачи. Ј 

2. За подобрување снабдувањето на населе-
нието со земјоделско-прехранбени производи "к ин-
дустриски стоки, покрај предвиденото зголемување 
на производството и мерките за одржување на не-
говата потребна рамнотежа во сообразност со по-
требите, многу треба да придонесе и самото зголе-
мување на активноста на производните и трговски-
те организации во правовремениот зафат и дотур 
на производите до местото на потрошувачката. 

3. Во 1962 година ќе уследат понатамошни из-
мени во структурата на извозот, во правец на зго-

лемување на извозот на индустриски и земјодел-
ски производи^ а со намалувале на извозот на ту-
тун. Извозот на индустриските стоки се предви-
дува да биде покачен за 36,6%, земјоделските про-
изводи за 25%, а извозот на тутун да се смали за 
32,3%. Со тоа извозот во целина ќе достигне по-
раст од 4,9% во однос на остварувањето во 1961 
година. 

4. За остварување на предвидениот извоз се 
наложува индустриските стопански организации 
навреме да се ориентираат кон зголемените потре-
би за извоз и во тој правец да го пригодат своето 
производство како по обем така и по квалитет и 
асортиман на производите. Истовремено во тој пра-
вец ќе треба да ја развијат својата активност и са-
мите претпријатија за надворешна стоковна раз-
мена, како и тие од своја страна да придонесат, за 
да се насочи навреме производството, да се при-
готват потребните количини и да се остварат зада-
чите на извозот. 

5. Прометот во угостителството во 1962 година 
се предвидува да се зголеми за 10,7%. 

Во 1962 година се очекува понатамошно уна-
предување и проширување на работничко-службе-
ничките ресторани во градовите и индустриските 
центри, како и одморалиштата, летувалиштата и 
туристичките населби во местата и подрачјата по-
годни за поминување на годишните и неделните 
одмори на работните луѓе, младината и децата. 

6. Во 1962 година потребно е, понатаму, да се 
поттикнува развојот на туризмот преку проширу-
вање и осовремување мрежата на објектите во ту-
ристичките места. 

Општествените туристички организации и дру-
гите организации треба да развиваат поголема ини-
цијатива за масовен туризам преку целата година. 

7. За развитокот на трговијата, угостителството 
и туризмот во 1962 година се предвидува да се 
инвестираат 3,3 милијарди динари. Со предвиде-
ните инвестициони вложувања треба да се забрза 
довршувањето на започнатите објекти, како и да 
се продолжи со натамошна модернизација и уна-
предување на трговијата и зголемување капаци-
тетите во угостителството, а особено во туристич-
ките центри. ј 

Во користењето на средствата на стопанските 
организации ќе треба што повеќе да се применува 
принципот на здружување, каде што за тоа има 
оправданост. ^ 

Глава XV 
ЗАНАЕТЧИСТВО 

1. Обемот на производството и услугите во за-
наетчиството се очекува да се зголеми со 13%. Во 
општествениот сектор ова зголемување се оценува 
на околу 19%. 

Зголемувањето на обемот на производството и 
услугите претпоставува активирање на вложените 
средства во општествениот сектор; подобра орга-
низација на работата; подобрување квалифика-
ционата структура на стручните кадри; зголему-
вање продуктивноста на трудрт; правовремено обез-
бедување со основни суровини и помошни матери-
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јали и отворање на нови услужни центри и рабо-
тилници за потребите на населението. 

2. Посебно внимание треба да се посвети за 
развојот на услужните занаетчиски дејности, за 
кои се чувствува особен недостиг. 

3. За понатамошниот развиток на оваа стопан-
ска област, во општествениот сектор ќе се инве-
стираат околу една милијарда динари. 

Д е л ч е т в р т и 
РЕЖИМ НА ФОНДОВИТЕ 

Глава XVI 
ФОНДОВИ 

1 
РЕПУБЛИЧКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

1. Средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд се формираат од: 

приходите што според сојузните прописи за 
општествените инвестициони фондови и други про-
писи му припаѓаат на Републичкиот инвестиционен 
фонд; 

ануитетите по заеми од Општиот инвестици-
онен фонд одобрени до крајот на 1960 година; 

ануитетите по заеми дадени од Републичкиот 
инвестиционен фонд; 

дотациите на Општиот инвестиционен фонд; 
други разни приходи. 
2. Средствата на Републичкиот инвестиционен 

фонд ќе се употребуваат: 
А) За инвестиции во основни средства по по-

одделни области и за други намени, а најмногу до 
следните износи: 

мил. дин. 

1. Во индустријата и рударството 3.300 
2. Во земјоделството 1.800 
3. Во шумарството 400 
4. Во градежништвото 400 
5. Во сообраќајот 600 
6. Во трговијата и угостителството 400 
7. Во занаетчиството 200 
8. За културно социјална дејност 1.000 
9. Друго (гарантни износи и друго) 650 

В) За давање заеми за обртни средства, а нај-
повеќе до 1.600 милиони динари, и тоа: 

преку Југословенската инвестициона банка — 
Централа за НРМ, до 1.150 милиони динари; и 

преку Југословенската земјоделска банка — 
Централа за НРМ, до 450 милиони динари, 

3. Предвидените средства од претходната точ-
ка, Југословенската инвестициона банка и Југо-
словенската земјоделска банка — централи ?а НР 
Македонија, ќе ги употребат: 

— за извршување на обврските по порано 
склучените заеми; 

— за одобрување на нови заеми за реконструк-
ција и изградба на нови објекти што се во соглас-
ност и обезбедуваат извршување на задачите по-
ставени со Сојузниот и Републичкиот општествен 
план за стопанскиот развиток во периодот 1961— 
1965 година; 

— за учество во користењето на заеми од сред-
ствата на Општиот инвестиционен фонд и Сојуз-
ниот фонд за развитокот на стопански неразви-
ените подрачја. 

4. Средствата на дотацијата од Општиот ин-
вестиционен фонд, Југословенската инвестициона 
банка — Централа за НР Македонија, ќе ги упо-
треби за финансирање изградбата на објекти и 
други намени во шумарството. 

5. Средствата во областа на шумарството на-
менети за пошумување, за национални паркови, за 
студии и за ловство — Југословенската инвести-
циона банка и Југословенската земјоделска банка 
— централи за НР Македонија, ќе ги одобруваат 
без обврска на враќање. 

Средствата за изградбата на јавни патишта 
одобрени во претходните години и средствата што 
ќе се користат за оваа намена во 1962 година, Ју-
гословенската инвестициона банка — Централа за 
НР Македонија, ќе ги одобрува без обврска на 
враќање. 

Расподелбата на средствата од претходните 
ставки по корисници ќе ја врши Извршниот совет, 
кој истовремено ќе ја определува и висината на 
средствата. 

6. Во рамките на предвидените средства и 
расподелбата по одделни области, Југословенската 
инвестициона банка и Југословенската земјоделска 
банка — централи за НР Македонија, црвенствено 
ќе ги користат: 

— во индустријата и рударството за учество 
во користење на заемите од средствата на Сојуз-
ниот фонд за стопански неразвиените подрачја и 
од Општиот инвестиционен фонд; 

— во земјоделството за учество во користење 
на заеми од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд, за подигање на насади, за помали мелиора-
ции и за други намени; 

— во шумарството за плантажи, за изградба на 
шумски комуникации, за регенерации, за пошуму-
вање и друго; 

— во градежништвото за набавка на градежна 
механизаци ј а; 

— во сообраќајот за набавка на телефонски 
централи, изградба складишта за течни горива и за 
модернизација на одделни патишта; 

— во трговијата за учество во инвестициите 
што се финансираат од средствата на народните 
одбори и стопанските организации, наменети за 
изградба на продавнички простор; 

— во угостителството и туризмот за учество во 
користење на средствата од Сојузниот фонд за раз-
витокот на стопански неразвиените подрачја и за 
изградба и проширување на капацитетите на оваа 
гранка; 

— во занаетчиството за учество ЕО инвести-
циите што се финансираат од средствата на народ-
ните одбори и стопанските организации наменети 
за изградба и проширување на капацитетите за 
услугите во домаќинството и градежништвото; 

— во културно-социјалната дејност за учество 
во користење на сојузните средства наменети за 
изградба и опремување на факултетите и проши-
рување на телевизиската мрежа, за изградба на 
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објекти во здравството, за изградба на определени 
капацитети во областа на културата и фискулту-
рата определени со Општествениот план за стопан-
скиот развиток на НР Македонија од 1961—1965 
година. 

7. За финансирање на инвестициите во сто-
пански неразвиените подрачја, предводени со Пет-
годишниот план од средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд и средствата на Сојузниот 
фонд за развитокот на стопански неразвиените 
подрачја, во 1962 година се предвидуваат да се ин-
вестираат до 2.000 милиони динари, со претежна 
намена за довршување и изградба на објекти, про-
ширување и реконструкции во индустријата. 

8. За инвестиционите заеми што се одобруваат 
за објектите од точка 7 корисниците на заемите 
не се задолжени да го полагаат пропишаното уче-
ство во трошоците на инвестициите и потребните 
средства за гарантни износи. Пропишаното учество 
и гарантните износи ги обезбедува Републичкиот 
инвестиционен фонд. . 

9. Се овластува Извршниот совет да ја изврши 
расподелбата на средствата предвидени за кул-
турно-социјална дејност и да го определи начинот 
за нивното користење. 

10. Средствата предвидени бо точка 2, под А) 
одредба 9 од овој оддел, Југословенската инвести-
циона банка — Централа за НР Македонија, ќе ги 
употреби за полагање на гарантни износ на инве-
ститорите од стопански неразвиените подрачја за 
кои се одобрени заеми предвидени во точка 7 и за 
одобрување заеми за други намени. 

11. Средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд предвидени за заеми за обртни средства на 
стопански организации ќе ги одобруваат Југосло-
венската инвестициона банка и Југословенската 
земјоделска банка — централи за НРМ, на заемо-
побарувачите на кои им се дадени инвестициони 
заеми за основни средства. 

12. Се овластува Извршниот совет да ги про-
пише условите и начинот за доделување и употреба 
на средствата од овој Фонд. 1 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА СТАНБЕНА 
ИЗГРАДБА 

1. Средствата на Републичкиот фонд за стан-
бена изградба се формираат според постојните про-
писи. ^ 

2. Републичкиот фонд за станбена изградба 
учествува во приходите на општинските фондови 
за станбена изградба од придонесот за станбена 
изградба со 20%. 

Глава XVII 
ПОСЕБНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА 

1. Во смисла на одредбите на Сојузниот опште-
ствен план за 1962 година и чл. 5а на Законот за 
установување на задолжителните резерви на фон-

довите, се воведува посебна задолжителна резерва 
на Републиката. 

Посебната задолжителна резерва на Републи-
ката во 1962 година изнесува 5% од основицата 
пропишана со Законот за установување на задол-
жителните резерви на фондовите. 

Општествените фондови за школство, фондо-
вите за станбена изградба и посебните општествени 
фондови во 1962 година не установуваат посебна 
задолжителна резерва на Републиката. 

2. Резервите образувани врз основа на точка 
прва од оваа глава се полагаат како депозит при 
Југословенската инвестициона банка — Централа 
за НР Македонија. 

3. Средствата на посебната задолжителна ре-
зерва на Републиката можат да се користат за кре-
дитирање на смртните средства во стопанството. 

Се овластува Извршниот совет да донесе про-
писи за условите под кои ќе се користат овие 
средства. 

Глава XVIII 
РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ 

1. Вкупните расходи на буџетот на Републи-
ката изнесуваат 12.281 милиони динари. 

2. Буџетската резерва на Републичкиот буџет 
изнесува 381 милиони динари. 

3. Од вкупните републички приходи, на Репу-
бличкиот буџет му припаѓаат: 

а) 66,3% од републичкото учество во заеднич-
ките приходи, по одбиток 3% од делот на придо-
несот на буџетите од личните доходи; 

б) 66,3% од сојузната дотација на буџетот, по 
одбиток износот на дотациите што Републиката им 
ги дава на народните одбори; 

в) други приходи предвидени со Републичкиот 
буџет. 1 

Глава XIX 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. Општествените планови на општините и око-
лиите треба да бидат во согласност со Сојузниот и 
овој Општествен план и преку структурата на вло-
жувањата и мерките за развитокот на стопанството, 
општествениот стандард и личната потрошувачка 
на своето подрачје, да придонесуваат за оствару-
вањето на задачите и предвидувањата на 'Сојуз-
ниот и овој план. ( 

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

2. Овој општествен план влегува во сила од 
1 јануари 1962 година. 



27 февруари 1962 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ Бр. 6 — Ор. 83 

1Т. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТОТ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 1962 ГОДИНА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Репу-
блика Македонија се прогласува Законот за бу-
џетот на Народна Република Македонија за 1962 
година, што Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија го усвои на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 7. II. 1962 година и 
на седницата на Соборот на производителите, одр-
жана на 7. II. 1962 година. 

У број 21 
7 февруари 1962 година 

Скопје 

I 

Потпретседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Видое Смилевски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

З А К О Н 
ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1962 ГОДИНА 

Член 1 
Буџетот на Народна Република Македонија 

(Републички буџет) за 1962 година содржи: 

ПРИХОДИ Динари 6.021.000.000 
РАСХОДИ Динари 15.981.000.000 
ВИШОК НА РАСХОДИ Дин. 9.960.000.000 

Член 2 
Вишокот на расходите над приходите по Ре-

публичкиот буџет се покрива со дотација предви-
дена во Сојузниот буџет за 1962 година. 

Член 3 
Назначување на нови службеници во републич-

ките органи може да се врши само во рамките на 
средствата предвидени за таа цел во Раздел 26, 
партија 169. 1 

Средствата од претходниот став за наведените 
намени ќе се користат на начин што ќе го одреди 
Извршниот совет односно органот што тој ќе го 
овласти. 

По исклучок, Извршниот совет ќе може да ги 
зголеми средствата за плати, ако на основа негови 
прописи и акти се образуваат нови организациони 
единици или се прошируваат постојните, односно 
може да ги смали средствата во пресметките на 
републичките органи ако се укинат^ организациони 
единици или се смали обемот на работите. 

Член 4 
Средствата што; заводите за социјално осигуру-

вање ги враќаат во полза на личните расходи по 
пресметките на републичките органи и установи, 
можат да се ползуваат само за потребите предви-
дени во рамките на партиите на личните расходи. 

Член! 5 
Средствата предвидени во пресметките на ре-

публичките органи за хонорари и прекувремен* 
работа можат да се користат само до предвидената 
висина. ' 

Член 6 
Средствата предвидени во 3 Дел, Раздел 16, пар-

тија 139 можат да се користат врз основа на пис-
мени договори кои во име на Републиката ги 
склучува Советот за народно здравје.4 

Член 7 
Со средствата предвидени во 12 Дел, Раздел 21, 

партија 157 — Надоместок за повластици во авто-
бускиот сообраќај по републички прописи — и во 
9 Дел, Раздел 22, партија 160 — Надоместок за не-, 
правилно одземени имоти на колонистите — ќе рас-
полага Државниот секретаријат за работи на фи-
нансиите. 

Член 8 
Со средствата предвидени во 12 Дел, Раздел 21. 

партија 158 — За унапредување на земјоделството 
— и во партија 159 — За унапредување на водо-
стопанството — ќе располага Секретаријатот за 
земјоделство и шумарство врз основа на програма 
што ја донесува Извршниот совет. 

Член 9 
Извршниот совет може да превземе мерки за 

штедење на буџетски средства, како и да ја менува 
висината и намената на средствата предвидени во 
буџетот. 

Актите од претходниот став подлежат на до-
полнителна согласност на Народното собрание. 

Член 10 
Во 1962 година републичките фондови ќе учес-

твуваат во заедничките приходи — дел за репуб-
личкиот буџет и во сојузната дотација што му 
припаѓа на Републичкиот буџет и тоа: 

— Републички општествен фонд за 
финансирање на школството со* 15,46% 

— Републички фонд за патишта • со 6,24% 
— Републички фонд за стипендии со 0,33% 
— Републички фонд за наградување 

„11 Октомври" со 0,04% 
— Републички фонд за научни работи со 2,22%; 
— Републички фонд за истражувачки 

работи • со 1,72%, 
— Републички фонд за нестопански 

инвестиции со 6,47 %ј 
— Републички фонд за издавачка 

дејност со 0,65%' 
— Републички фонд за културни * 

дејности со 0,62% 

Член 11 
Овој закон влегува во сила со денот на него-'" 

вото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува од 1' 
јануари 1962 година. 
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П Р Е Г Л Е Д 

на приходите и расходите по буџетот на Народна Република Македонија (Републички буџет) 
за 1962 година 

П р и х о д и 

I -- Заеднички приходи 
— Придонес на буџетите од 

личниот * доход 3,654.000.000 
— Данок на доход 678.600.000 
— Општински локален данок 

на приходите од земјодел-
432.300.000 ството 432.300.000 

— Општински данок на про-
мет 435.000.000 

— Данок на промет што го — Данок на промет што го 
плаќаат граѓаните и гра-
ѓанско правните лица ( 60.900.000 

— Административни такси 98.600.000 
— Судски такси 316.800.000 

— Данок на промет од пиве, — Данок на промет од пиве, 
ракија и жестоки алкохол-
ни пијалоци 34.800.000 

II — Приходи од републичките 
органи) и установи 

— Републички органи и ус-
31.745.000 танови 31.745.000 

ИХ — Останати приходи 
—• Останати и непредвидени 

приходи 28.255.000 

IV — Дотација 
9,960.000.000 — Дотација 9,960.000.000 

У -— Пренесени средства 
250.000.000 — Пренесени средства 250.000.000 

Вкупна приходи: 15,981.000.000 

Се одбива: 
— 3% од делот на придонесот 

за буџетите од личниот до-
ход што му припаѓа па НР 
Македонија во полза на Ре-
публичкиот општествен 

фонд за финансирање на 
школството 109.620.000 

— 10 с/с задолжителна резер-
ва според одредбите на Со-
јузниот општествен план 
за 1862 година 257.878.000 

— 33,75% учество на репуб-
личките фондови во заед-
ничките приходи — дел од 
републичкиот буџет и во 
сојузната дотација што му 
припаѓа на Републичкиот 
буџет 3,334.595.000 

ЧИСТИ ПРИХОДИ: 12,278.907 ООО 

Р а с х о д и 

I —• Расходи на републичките 
органи и установи 
— Лични расходи 3,220.504.000 
— Материјални расхода 1,533.814.000 

II — Илинденски пензии 
— Илинденска пензии 58.000.000 

III 
— Средства за одделни наме-

ни во стопанството 
— Средства за одделни на-

мени во1 стопанството' 290.000.000 

IV — Надоместок за неправилно' 
одземени »имоти на коло-
нистите 

— Надоместок за неправил-
но одземени имоти на 

50.000.000 
но одземени имоти на 

50.000.000 колонистите 50.000.000 

V — Дотации 
— на самостојните уста-

нови , 675.100.000 
— на општествените и дру-

ги организации 535.728 ООО 
— на околиите 5,693.000.000 

VI — Обврски по буџетот и бу-
џетска резерва 

— Обврски по буџетот и 
буџетска резерва 252.761.000 
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18. 

На основа член 14 од Законот за менување на 
подрачјата на одделни општини во Народна Репу-
блика Македонија („Службен весник на НРМ", 
бр. 3/62 год.), Државниот секретаријат за работи на 
финансиите на Народна Република Македонија до-
несува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕНО-
ВИТЕ 11, 12 И 13 ОД ЗАКОНОТ ЗА МЕНУВАЊЕ 
ПОДРАЧЈАТА НА ОДДЕЛНИ ОПШТИНИ ВО 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I Кон чл. 11 
а) Банката при која се водат буџетските сред-

ства на општината припоена во целост кон друга 
општина, сите остварени буџетски приходи и рас-
ходи на припоената општина од 1 јануари до за-
клучно 28 февруари 1962. година ги пренесува на 
сметките на соодветните буџетски приходи и рас-
ходи на општината кон која е припоена укинатата 
општина. Ова пренесување банката го врши без 
посебен налог на некој орган. 

Народниот одбор на општината чие подрачје во 
целост се припојува кон подрачјето на друга опш-
тина, е должен на народниот одбор на општината, 
кон чие подрачје се врши припојувањето, да му 
даде попис на своите буџетски обврски неизвршени 
заклучно со 28 февруари 1962 година со сведени ја: 
1) спрема кого е создадена обврската; 2) износот 
на обврската; и 3) кога обврската треба да се ис-
полни. Народниот одбор на општината на која се 
пренесени обврските, е должен за пренесените об-
врски да ги извести побаруваните индивидуално. 

б) Споразумем на народните одбори на општи-
ните односно решението на народниот одбор на 
околијата (член 11 став 2 од Законот) мора да со-
држи попис на сите буџетски обврски на укинатата 
односно на намалената општина, неисполнето за-
клучно со 28 февруари 1962 година, со сведенија: 
1) спрема кого е создадена обврската; 2) износот на 
обврската; и 3) кога обврската треба да се исполни, 
— како и расподелба на попишаните обврски на 
одделни заинтересирани општини. Народниот одбор 
на општината на која се пренесени обврските, е 
должен за пренесените обврски да ги извести по-
баруваните индивидуално. 

Примерок од споразумот односно од решението 
од претходниот став се испраќа по службена 
должност на банката при која се водат буџетските 
средства на општината која се укинува со припоју-
вање на нејзиното подрачје кон подрачјата на други 
општини односно на општината од која се издво-
јува дел од поранешното и подрачје. Банката е 
должна буџетските приходи и расходи на укина-
тата односно на намалената општина остварени од 
1 јануари до заклучно 28 февруари 1962 година да 
ги пренесе, по основите за расподелба од спора-
зумот односно од решението, на сметките на соод-
ветните приходи и расходи на општините кон кои 
се припојува подрачјето на укинатата односно на-
малената општина. Како основ за пренос ќе служи 
споразумот на народните одбори на општините од-
носно решението на народниот одбор на околината. 

II Кон чл. 12 
а) Банката при која се водат средствата на 

фондовите на општината припоена во целост кон 
друга општина, сите средства на фондовите со по-
ложбата на 28 февруари 1962 година ќе ги пренесе 
на сметките на соодветните фондови на општината 
кон која е припоено подрачјето на укинатата опш-
тина. Ова пренесување се врши без посебен налог 
на некој орган. 

Доколку општината, кон чие подрачје се при-
појува подрачјето на укинатата општина, нема фор-
миран фонд соодветен на фондот на укинатата 
општина, средствата на фондот на укинатата опш-
тина се пренесуваат кс-ко вонреден приход на бу-
џетот на општината кон чие подрачје е припоено 
подрачјето на укинатата општина. Обврските на 
таквиот фонд, стануваат обврски на буџетот на оп-
штината кон чие подрачје е припоено подрачјето 
на укинатата општина. 

б) Споразумот на заедничката комисија на на-
родните одбори на општините односно решението 
на комисијата на народниот одбор на околијата (чл. 
7 од Законот) мора да содржи попис на сите права 
и обврски на фондовите, чии средства се распоре-
дуваат со сведени ја: 1) спрема кого е создадена об-
врската односно од кого се побарува; 2) износот на 
обврската односно на побарувањето; и 3) кога 
обврската односно побарувањето треба да се ис-
полни, — како и расподелба на попишаните права 
и обврски на одделните заинтересирани општински 
фондови. » 

Споразумом односно решението од претходниот 
став по службена должност се доставува: 

1. на банката при која се водат средствата на 
фондовите на општината која се укинува со при-
појување на нејзиното подрачје кон подрачјата на 
други општини односно на општината од која се 
издвојува дел од поранешното подрачје. Банката е 
должна средствата на фондовите со положба на 
28 февруари 1962 година да ги пренесе, по основите 
на споразумот односно на решението, на сметките на 
соодветните фондови на општините кон чии под-
рачја се припојуваат подрачјата на укинатите од-
носно намалените општини. Како основ за пренос 
ќе служи споразумот на заедничката комисија на 
народните одбори на општините односно решението 
на комисијата на околискиот народен одбор; 

2. на органот на управување на соодветните 
фондови на укинатите односно намалените општини 
и на таквите органи на фондовите на општините 
кон чии подрачја се припоени подрачјата на уки-
натите односно на намалените општини. 

Органите на управување на фондовите на оп-
штините кон чии подрачја се припоени подрачјата 
на укинатите односно на намалените општини,се 
должни да ги известат лицата на кои се однесуваат 
пренесените права односно обврски. 

Кога општината, кон чие подрачје се припо-
јува дел од укинатата односно на намалената опш-
тина, нема формиран фонд соодветен на фондот 
на укинатата односно на намалената општина, ќе 
се постапи по одредбата од оваа точка под а) 
став 2. 
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III Кон чл. 13 
а) Завршната сметка за извршување на буџетот 

како и завршната даночна сметка за 1962 година 
на општината, чие подрачје во целост се припојува 
кон подрачјето на друга општина, ќе ги донесе 
народниот одбор на општината кон чие подрачје 
е припоено подрачјето на укинатата општина. 

б) Завршните сметки од претходниот став на 
општините, чии подрачја се припојуваат кон под-
рачјата на други општини односно на општините 
чиј дел од поранешното подрачје се припојува кон 
подрачјето на друга општина, ќе ги донесат народ-
ните одбори на општините во чие подрачје останало 
односно влегло седиштето на укинатата односно на 
намалената општина. ( 

в) Завршните сметки се составуваат по постој-
ните прописи за завршните сметки за извршување 
на буџетот односно за завршните даночни сметки. 

IV 
Ова упатство влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 08-373 Државен секретар 
13 февруари 1962 година за работи на финансиите, 

Скопје Кемал Сејфула, е. р. 

Опасен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-24816/1-61 од 25-ХП-
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Паноски Богоја, роден на ден 3, јуни 1935 година 
во село Горна Белица, Охридска околија, од татко 
Паноски Ристо и мајка Паноска Анастасија, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Богдан. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен! весник на НРМ". (37) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-25989/1-61 од 6 ја-
нуари 1962 година, ја одобри промената на роденото 
име на Мурати Хиџетреншт, роден на 13 април 
1941 година во село Џепчиште, Тетовска околија, од 
татко Шаип и мајка Есма, така што во иднина ро-
деното име ќе му гласи Хиџет. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (38) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-25001/1 од 25 декем-
ври 1961 година, ја одобри промената на род еното 
име на Сулејмани Локман, роден на 19 јуни 1933 
година во е. Дебреше, Тетовска околија, од татко 
Сабри и мајка Сунбул, така што во иднина роде-
ното име ќе му гласи Реџеп. ј 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (41) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-752 од 22 јануари 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Ивановски Благоја, роден на ден 15 април 1930 го-
дина во село Крушје, Охридска околија, од татко 
Ивановски Горги и мајка Љубица, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Ване. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (42) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-630 од 19 јануари 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарно^ име 
на Јакимов Душан, роден на ден 2 март 1934 година 
во е. Лесново, Штипска околија, од татко Љубомир 
и мајка Ботка, така што во иднина фамилијарно^ 
име ќе му гласи Савчевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службе« весник на НРМ". (43) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-25640/61 од 15 јануари 
1962 годела, ја одобри промената на фамилијарно^ 
име на Мехмед Реџеп, роден на ден 10 јуни 1928 
година во гр. Скопје, од татко Мехмед Рифат и 
мајка Камиле, така што во иднина фамилијарно^ 
име ќе му гласи Буњак. 

Оваа промена важи од деши* на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (44)' 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-751 од 22 јануари 19651 
година, ја одобри промената, на фамилијарно^ име 
на Точевски Бранко, роден на ден 6 февруари 1933 
година во гр. Скопје, од татко Димитрија и мајка 
Јованка, така што во иднина ф ами ли ј арното име 
ќе му гласи Павлов. ј 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (45) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-466 од 17 јануари 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Ангеловски Томислав, роден на ден 19 април 1950 
година во гр. Скопје, од) мајка Левајковиќ Рада, 
така што во иднина роденото име ќе му гласи 
Лазар. 

Оваа промена, важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (46) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-25357/1 од 27 декем-
ври 1961 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Гу гушев ски Живко, роден на 28 
август 1932 година во Пехчево, Штипска околија, 
од татко Стојан и мајка Олга, така што во иднина 
фамилијарно^ име ќе му гласи Сотиров. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". ј (47) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-465 од 17 јануари 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Стевковски Милош, роден на дел 1 јули 1933 го-

\ 
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дина во е. Раштак, Скопска околија, од татко Стев-
е в с к и Томе и мајка Спасена, така што во иднана 
роденото име ќе му гласи Миле. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (48) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 467 од 17 јануари 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Герасимова Дука, родена на ден 22 септември 1942 
година во гр: Скопје, од татко Герасимов Апостол 
и мајка Даница, така што во иднина роденото име 
ќе & гласи Душка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (49) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-629 од 17 јануари 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарно^ име 
на Мирчевски Томе, роден на ден 1 септември 1928 
година во е. Тресонче, Тетовска околија, од татко 
Крсте и мајка Риста, така што во иднина фами-
лијарното име ќе му гласи Миронски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (50) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-13829/3-1961 од 17 
јануари 1962 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Арсов Никола, роден на 23 декември 
1945 година во Скопје, од татко Иванов Михајло и 
мајка Иванова, род. Јованова Анка, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Илија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (51) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-22951/1 од 11 декември 
1961 годиш, ја одобри промената на фамилијарно«) 
име на Пуфтов Душан, ро^ен на 17 мај 1933 година 
во гр. Штип, од татко Мане и мајка Марија, така 
што во иднина фамилијарно^* име ќе му гласи 
Стојанов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен) весник; на НРМа. (52) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-184/1 од 15 јануари 
1962 година, ја одобри промената на личното име 
на Јанков Владимир, роден на 26 февруари 1918 
година во село Долно Трогерци, Штипска околија, 
од татко Мише и мајка Милка, така што во иднина 
личното име ќе му гласи Иванов Мирчо. 

Оваа промена се протегнува и на децата: Лазар, 
роден на 2 април 1945, Ванчо, роден на 11 април 
1947 и Виолета, родена на 26 февруари 1951 година, 
сите родени во село Долно Трогерци, Штипска око-
лија. I 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". / (53) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-25988/1 од 5 јануари 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Пандилова Стоја, родена на дев 23 јуни 1953 

година во е. Павлешенци, Штипска околија, од 
татко Пандилов Јаким и мајка Пандилова Благица, 
така што во иднина роденото име ќе и гласи Вио-
лета. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". / (54) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-76/1 од 9 јануари 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарно^ име 
на Настевски Благоја, родева иа 24 март 1938 година 
во село Куратица, Охридска околија, од татка 
Илија и мајка Усти јанка, така што во иднина фа-
ми лиј арното име ќе му гласи Секулоски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (55) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-1596 од 5 февруари 
1962 година, ја одобри промената на фами ли ј а к о т о 
име на Лошковски Јосиф, роден на 23 јуни 1929 
година во село Лазароиоле, Тетовска околија, од 
татко Илија и мајка Темјана, така што во иднина 
фамилијарно^© име ќе му гласи Георгиевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (56) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-1288 од 3 февруари 
1962 година, ја одобри промената на фамилијарно^ 
име на Андреев Панче, роден на 8 мај 1918 година 
во Титов Велес, од татко Петар и мајка Руса, така 
што во иднина фамилијарната име Јќе му гласи 
Бочваров. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ*. , (57) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-1595 од 5 февруари 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Караџинова Веселинка, родена на 19 јануари 
1931 год. во е. Ваташа, Титоввелешка околија, од 
родителите: татко Бучков Ристо и мајка Катерина, 
така што во иднина роденото име ќе и гласи Вио-
лета. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". , (58) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
О К О Л И С К И С У Д В О Б И Т О Л А 

При овој суд е покрената постапка за аморти-
зација на чекот бр. 308124 во износ од 9.000 динари, 
издаден од Комуналната банка — Битола, на име 
Фанија Марко Јанкова, од Битола, ул. „Преспа44 

бр. 48. 
Се повикува секој еден што го притежава гор-

ниот чек, по било кој основ, да соопшти на овој 
суд или да стави приговор против поништувањето 
му во рок од месец дена по објавувањето во „Служ-
бен весник на НРМ". Во противно по истекот на 
горниот рок чекот ќе се огласи за загубен. 

О д ОКОЛИСКИОТ с у д в о Б и т о л а , Р . б р . 1395 /61 
(39) 
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При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување за неважен загубениот чек бр. 353747 во 
износ од 30.000 динари, издаден од Комуналната 
банка — Битола на 25-Х-1961 година, на име Ми-
х а ј л о в е ^ Алексо Владимир, од Битола, ул. „Пар-
тизанска" бр. 92. 

Се повикува секој еден што го притежава че-
кот, по било кој основ, да соопшти на судот или да 
стави приговор против поништувањето му во рок 
од месец дена по објавувањето на огласот во „Слу-
жбен весник на НРМ". Во противно, по истекот на 
горниот рок, чекот ќе биде огласен за загубен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Битола, Р. бр. 1424/61. 
(40) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 729, страна 161, свеска Ш е запишана под 
фирма: Заедница на осигурувањето на НРМ — 'Ско-
пје. Предмет на работењето на Заедницата е: 

а) врши изравнување на ризиците и ги надо-
местува штетите настанати на осигурениот имот и 
износите по основот осигурување на лица, на на-
чинот пропишан со Законот за осигурителните за-
води и заедниците на осигурувањето; 

б) воведува доброволно осигурување и за ним 
донесува правила за осигурување, тарифа на пре-
миите и технички: основи; , 

в) се грижи за унапредување на осигурувањето 
на своите членови — заводи за осигурување; 

г) врши контрола на правилата за осигурување 
и на тарифите на премиите во осигурителните за-
вода на територијата на НР Македонија, како и во 
поглед на проценувањето и ликвидацијата на ште-
тите односно исплатата на договорените износи од 
страна на заводите за оние видови осигурувања за 
кои таа врши изравнување на ризиците; и 

д) врши и други работи што и се ставени во 
делокруг со закон и со заклучоците на Собранието 
на Заедницата на осигурувањето и Југословенската 
заедница на осигурувањето. 

Заедницата е основана од Извршниот совет на 
НРМ, со одлука бр. 09-3839/1 од 11-ХП-1961 година. 

Заедницата на осигурувањето ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето Димче Милевски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 5/62. (62) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-1Х-1960 год,, рег. бр. 23/56, свеска I, е запишана 
под фирма: Слаткарска делиќатесна продавница 
„Китка" во Битола на Слаткарско-Млекарското 
претпријатие „Јагода" од Битола. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на слат-
карски и млекарски производи, бели печива од 
сопствено производство, како и продажба на дели-
к а т е с и производи: од туѓо производство, со вр-
шење на експрес услуги. 

Продавницата е основана од Слаткарско-мле-
карското претпријатие „Јагода" од Битола, а со-
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гласно со одобрението на Народниот одбор на оп-
штина Битола бр. 07-5266/1 од 26-УЈ1-1960 година. 

Раководител на продавницата е Лазар Хаџиев-
ски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 449/60. (1613) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во' регистарот на стопанските организации 
на ЗС-УШ-1960 година, рег. бр. 10/56, свеска I, е 
запишан под фирма: Угостителски дуќан-бифе 
„Извор", со седиште во Сапотница на Угостител-
ското претпријатие „Унап" од Демир Хисар, Би-
толско. Предмет на работењето на дуќанот е: вр-
шење угостителски услуги на мало, точење на 
алкохолни и безалкохолни пијалоци и мезелуци. 

Дуќанот е основан од Угостителското претпри-
јатие „Унап" од Демир Хисар, а согласно со одо-
брението на НО на општината Демир Хисар бр. 
03-3354/1 од 23-УШ-1960 год. 

Раководител на дуќанот е Џивџаноски ѓорѓи, 
а ќе го потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 445/60. (1615) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-1Х-1960 година, рег. бр. 71, свеска I, е запишана 
под фирма: Продавница во село Граиште на Зем-
јоделската задруга „Единство" од село Вардино, 
Битолска околија. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на колонијална стока, 
железарски производи, текстил и останати потреби 
на селското население во село Граиште. 

Продавницата е основана од 3 3 „Единство" од 
село Вардино, а согласно со одобрението на НО 
на општината Дем1ир Хисар бр. 03-3393/1 од 22-VIII-
1960 година. 

Раководител на продавницата е Најдоски Ни-
кола, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 464/60. (1616) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-Х-1960 година, рег. бр. 23/60, свеска I, е запи-
шана под фирма: Продавница за чевли, со седиште 
во Крушево' на Фабриката за чевли „Пролетер" 
од Белград. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на чевли, произведени од са-
мата фабрика, чевли од други производители 
поради дополнение на асортиманот, како и про-
дажба на стоки сврзани со продажбата на чевли: 
чорапи, врвци, ималин, лајци за чевли и калапи 
за чевли. 

Продавницата е основана од Фабриката за 
чевли „Пролетер" од Белград, а согласно со одо-
брение на НО на општината Крушево бр. 06-1984/1 
од 18-УИ-1960 година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Телеску Петар. , 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фк 
бр. 468/60. (1627) 

Стопанството ќе го потпишува директорот 
инж. Петар Крстевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 408/60. (1646) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-УП-1960 год., рег. бр. 13/60, свеска II, е запишано 
под фирма: Одмаралиште на ПТТ трудбениците 
„Охридско Езеро", Охрид, на ПТТ сообраќај од 
Скопје. Одмара лиштето ќе поодува по одредбите 
на Законот за оснивање и работа на одмаралиш-
т е ^ („Службен лист на ФНРЈ" бр. 26/58). 

Одмаралиштето е основано од ПТТ сообраќај 
— Скопје, а согласно со потврдата на НО на оп-
штината Охрид бр. 04-6963/1 од 22-УП-1960 година. 

Одмаралиште^ ќе го потпишува раководителот 
Смилевски Тодор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 402/60. (1629) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека ро регистарот на стопанските организации на 
16-Х1-1960 година, рег. бр. 25/60, свеска II, е запи-
шано под фирма: Мотало преработувачи претпри-
јатие „Херој Тоза Драговиќ", со седиште во Охрид. 
Предмет на работењето на претпријатието е: Ме-
та ло преработувачи дејност. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината Охрид бр. 01-8593/1 од 10-1Х-
1960 година. 

Претпријатието ќе го потпишува Ристо Мише, 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 524/60. (1631) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 13-Х-1960 година, рег. бр. 26/60, свеска I, е за-
пишана под фирма: Фабрика за памучно предиво 
во изградба „Билјана", со седиште во Прилеп. 
Предмет на работењето на фабриката е: производ-
ство! на памучно предиво. 

Фабриката е основана со решението' на НО на 
општината Прилеп бр. 01-6462/1 од 5-1Х-1960 год. 

Фабриката ќе ја потпишува в. д. директорот 
, Тренкоски Јордан. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 486/60. (1639) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-УШ-1960 година, рег. бр 15/60, свеска II, е за-
пишано под фирма: Шумско производно стопан-
ство „Преспа" во Ресен. Предмет на работењето 
на стопанството е: подигнување на шуми, експло-
атација на главни и споредни шумски земјишта 
и реализација на шумските и земјоделските про-
изводи во преработена и непреработена состојба, 
односно дејностите што досега ги обавуваше досе-
гашното Шумско стопанство Ресен, како установа. 

Стопанството е основано« со решението на НО 
на Охридска околија бр. 01-5880 од 6-УП-1960 
година. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-Х-1960 год., бр. 1/59, свеска IV, е запишана под 
фирма: Продавница за продажба на риби во Ресен 
на Рибарското! стопанство „Шаран" од е. Перово, 
Охридска околија. Предмет на работењето на про>-
давницата е: продажба на сите видови пресна и 
сушена риба. 

Продавницата е основана од Рибарското сто-
панство „Шаран" од село Перово, Охридска око-
лија, а согласно со решението бр. 7617/1 од 15-УП-
1960 год. на НО на општината Ресен. 

Раководител на продавницата е Галмановски 
Симо, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 420/60. (1647) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1Х-1960 год,, рег. бр. 75/55, свеска III, е запи-
шана под фирма: Продавница бр. 2 за леб и бели 
печива во Струга на Лекарското претпријатие 
„Житолеб" од Струга. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на леб и печиво. 

Продавницата е основана од Лекарското прет-
пријатие „Жито-леб" — Струга, а согласно со 
одобрението на НО на општината Струга бр. 7120/1 
од 26-УП-1960 година. 

Раководител на продавницата е Хајдара Ју-
суф, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 425/60. (164?) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1Х-1960 година, рег. бр. 75/55, свеска III, е 
запишан под фирма: Занаетчиски дуќан во Струга 
на Лекарското претпријатие „Жито-леб" Струга. 
Предмет на работењето на дуќанот е: услуги со 
маалско печење. 

Дуќанот е основан од Лекарското претпријатие 
„Жито-леб" од Струга, а согласно со одобрението 
на НО на општината Струга бр. 7117/1 од 27-УШ-
1960 година. 

Раководител на дуќанот е Иван Стојановски, 
а ќе го потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 424/60. (1650) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1Х-1960 година, рег. бр. 75/55, свеска III, е за-
пишан под фирма: Занаетчиски дуќан, во Струга 
на Лекарското претпријатие „Жито-леб" од Струга. 
Предмет на работењето на дуќанот е: производ-
ство на бело печиво и маалски услуги. 
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Дуќанот е основан од Денарското претпријатие 
„Жито-леб" — Струга, а согласно со одобрението 
на НО на општината Струга бр. 7119/1 од 27-VII-
1960 година. 

Раководител на дуќанот е Панди Сићане, а ќе 
го потпишува лицето што е овластено да го пот-
пишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 426/60. (1651) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1Х-1960 година, рег. 75/55, свеска III, е запишан 
под фирма: Занаетчиски дуќан во Струга на Ле-
карското претпријатие „Жито-леб" — Струга. 
Предмет на работењето на дуќанот е: услуги со 
маалско печење. 

Дуќанот е основан од, Лекарското (претпријатие 
„Жито-леб" од Струга, а согласно со одобрението 
на НО на општината Струга бр. 7117/1! од 27-VIII-
1960 годиш. 

Раководител на дуќанот е Ило Голаб, а ќе го 
потпишува лицето што е овластено да го потпи-
шува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 427/60. (1652) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1Х-1960 година, рег. бр. 75/55, свеска III, е за-
пишан под фирма: Занаетчиски дуќан во Струга 
на Лекарското претпријатие „Жито-леб" од Струга. 
Предмет на работењето на дуќанот е: производство 
на леб и бело печиво. 

Дуќанот е основан од Лекарското претпријатие 
„Жито-леб" од Струга, а согласно со одобрението 
на НО на општината Струга бр. 7116/1 од 4-VIII-
1960 година. 

Раководител на дуќанот е Мановски Ристо, 
а ќе го потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 428/60. (1653) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 658, страна 877, свеска! II, е запишано под 
фирма: „Интеркрнт" извоз — увоз, Белград, Тр-
говско претставништво во Скопје. Предмет на 
работењето на претставништвото е: случување на 
договори за купопродажба во име и за сметка на 
деловната единица. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на „Интерконт" извоз-увоз, Белград, а со-
гласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Идадија бр. 04-12317 од 10-1Х-1960 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето 
Тупурковски Димитар, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 636/60. (1666) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 278, страна 1053, свеска I, е запишана под 

фирма: Винарска визба — Охрид — Продавница 
во Гостивар. Предмет на работењето на продав-
ницата е: промет со алкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Винарската визба — Охрид, а согласно со 
решението на НО на општината Гостивар бр 
04-6099 од 23-XI-1960 година. 

Раководител на продавницата е Идриз Дака. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 716/60. (1677) 

(ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат на Основното учи-
лиште „Просвета", е. Урвич, Тетовско, под назив: 
„Основно училиште „Просвета", е. Урвич, Тетовско", 
се огласува за неважен. (3070) 

Загубениот печат на Основното училиште „Ге-
нерал Темпо", е. Магленце, Кумановско, под назив: 
„Основно училиште „Генерал Темпо", е. Магленце, 
Кумановско", се огласува за неважен. (19) 

Загубениот округли печат на Основното учи-
лиште „Маршал Тито" е. Муртино, Штипско, под 
назив: Основно училиште „Маршал Тито", е. Мур-
тино, Штипско", се огласува за неважен. (323) 

Загубениот штембил на Земј орелската задруга 
„Победа", е. Долгаец, Прилеп, под назив: „Земјо-
делска задруга „Победа", е. Долгаец, Прилеп, се 
огласува за неважен. (366) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 159, серија бр. 0340669 из-
едена од СВР —' Титов Велес на име Апостол Д. 
Соколовски, Скопје. (4531) 

Лична карта рег. бр. 100526, серија бр. 0612278 
издадена од СВР — Скопје на име Душан В. Хи-
ниќ, Скопје. (4532) 

Лична карта рег. бр. 14806, серија бр. 0591316 
издадена од СВР — Скопје на име Стоилко Н. Џан-
гаревски, Скопје. (4533) 

Лична карта рег. бр. 53697, серија бр. 0038517 
издадена од СВР — Скопје на име Нејази Ј. Ша-
банов, Скопје. (4534) 

Лична карта рег. бр. 50296, серија бр. 0038066 
издадена од СВР — Скопје на име Милка А. Бук-
виќ, Скопје. (4535) 

Лична карат рег. бр. 7174, серија бр. 0254292 
издадена од СВР — Скопје на име Петруш Г. До-
девски, Скопје. | (4536) 

Лична карта рег. бр. 81502, серија бр. 0057541 
издадена од СВР — Скопје на име Сабрије А. Ел-
мазова, Скопје. (4537) 

Лична карта рег. бр. 59506, серија бр. 0046897 
издадена од СВР — Скопје на име Трајко Никола 
Житаров, Скопје. (4538) 
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Лична карта рег. бр. 99369, серија бр. 0625333 
издадена од СВР — Скопје на име Мемет К. Исе-
ни, Скопје. (4539) 

Лична карта рег. бр. 6778, серија бр. 0582787 
издадена од СВР — Скопје на име Митре М. Бо-
жиновски, Скопје. (4540) 

Лична карта рег. бр. 88871, серија бр. 0627698 
издадена од СВР — Скопје на име Фариз Мемед 
Исмаил, Скопје. (4541) 

Лична карта рег. бр. 129391, серија бр. 0520339 
издадена од СВР — Скопје на име Бедрије Кадри 
Јусуф, Скопје. (4542) 

Лична карта рег. бр, 19262, серија бр. 0595382 
издадена од СВР — Скопје на име Ќамил П. Ја -
киовски, Скопје. (4543) 

Лична карта рег. бр. 58879, серија бр. 0522729 
издадена од СВР — Скопје на име Магбер А. Ка-
риман, Скопје. (4544) 

Лична карта рег. бр. 11373, серија бр. 2729651 
издадена од СВР — Шибеник на име Марија А. 
Керо, Скопје. (4545) 

Лична карта рег. бр. 83429, серија бр. 0059318 
издадена од СВР — Скопје на име Сократ К. Ки-
наловски, Скопје. (4546) 

Лична карта рег. бр. 129996, серија бр. 0472130 
издадена од СВР — Скопје на име Александар М. 
Киров, Скопје. (4547) 

Лична карта рег. бр. 93453, серија бр. 0609362 
издадена од СВР — Скопје на име Милена Томе 
Лабудови^ Скопје. / (4548) 

Лична карта рег. бр. 41918, серија бр. 0621317 
издадена од СВР — Скопје на име Александар Т. 
Миновски, Скопје. (4549) 

Лична карта рег. бр. 107700, серија бр. 0260300 
издадена од СВР — Скопје на име Зорка П. Нешиќ, 
Скопје. (4550) 

Лична карта рег. бр. 56254, серија бр. 0043446 
издадена од СВР — Скопје на име Зејнел Мемет 
Осман, Скопје. (4551) 

Лична карта рег. бр. 28956, серија бр. 0094777 
издадена од СВР — Битола на име Милица М. 
Прќева, Скопје. (4552) 

Лична карта рег. бр. 14782, серија бр. 3033764 
издадена од СВР — Приштина на име Смаил М. 
Подгорица, Скопје. (4553) 

Лична карта рег. бр. 27817, серија бр. 4064633 
издадена од СВР — Смедерево на име Лепосава М, 
Стоимировиќ, 'Скопје. (4554) 

Лична карта рег. бр. 48297, серија бр. 0607074 
издадена од СВР — Скопје на име Савко М. Сто-
јанов, Скопје. (4555) 

Лична карта рег. бр. 90238, серија бр. 0609274 
издадена од СВР — Скопје на име* Десанка С. Сто-
јановска, Скопје. (4556) 

Лична карта рег. бр. 21468, серија бр. 0049458 
издадена од СВР — Скопје на име Петар В. То-
шевски, Скопје. (4557) 

Лична карта рег. бр. 2494, серија бр. 0784133 
издадена од СВР — Скопје на име Андреја Б. Трај-
ковски, Скопје. (4558) 

Лична карта рег. бр. 3482, серија бр. 0577921 
издадена од СВР — Скопје на име Славко С. Цвет-
ковски, Скопје. (4559) 

Лична карта рег. бр. 353, серија бр. 0146950 из-
дадена од СВР — Делчево на ,име Стојанка Ѓор-
ѓиева Јаковчевска, ул. „8 ноември" бр. 50 — Струга. 

(4560) 
Лична карта рег. бр. 754* серија бр. 027226* из-

дадена од СВР — Гостивар на име Ќазим Оломан 
Сеј дини, Гостивар. (4500) 

Лична карта рег. бр. 6706, серија бр. 0284173 
издадена од СВР — Ресен на име Фанча Димитар 
Ѓуроска, Ресен. (4501) 

Лична карта рег. бр. 5012, серија бр. 0109722 
издадена од СВР — Дебар на име Рамадан Реџо 
Несимоски, е. Д. Косоврасти, Дебар. (4502) 

Лична карта рег. бр. 3413, серија бр. 0229022 
издадена од СВР — Охрид на име Цветко Ташков 
Крстоски, е. Врбјани, Охридско. (4503) 

Лична карпа рег. бр. 3313, серија бр. 0228923 
извадена од СВР — Охрид на име Кала Ј. Гаври-
л о в а , е. Врбјани, Охридско. (4504) 

Лична карта рег. бр. 1308, серија бр. 0737837 на 
име Климе Кирев Паункоски, е. Велмеј, Охридско* 

Ј (4505) 
Лична карта рег. бр. 8507, серија бр. 0216138 из-

дадена од ?СВР — Охрид на име Илија Иванов Фи-
липини, е. Врбјани, Охридско. (4506) 

Лична карта рег. бр. 11938, серија бр. 0116648 
издадена од СВР — Дебар на име Меџит Насуф 
Дамани, ул. „Џ. Уштеленца" бр, 37 — Дебар. (4507) 

Личка карта рег. бр. 6974, серија бр. 0403384 
издадена од СВР — Св. Николе на име Рајна Јаче 
(Костова) Саздова, е. Амзабегово, Св. Николе. (4508) 

Лична карта рег. бр. 283, серија бр. 075793 на, 
име Хафизе Амета Османи, е. Седларево, Тетова 

(4509) 
Лична карта рег. бр. 4723, серија бр. 0400233 

издадена од СВР — Штип на име Александар Ан-
донов, Скопје. (4510) 

Лична карта рег. бр. 60523, серија бр. 0047879 
издадена од СВР — Скопје на им Муса М. Авди, 
Скопје. (4511) 

ЈЕична карта рег. бр. 13886, серија! бр. 0590356 
издадена од СВР — Скопје на име Благоја С. Бој -
киќ; Скопје. (4512) 

Лична карта рег. бр. 55620, серија бр. 0045057 
издадена од) СВР — Скопје на име Милованка Т. 
Ташиќ, Скопје. , (4513) 

Лична карта рег. бр. 42738, серија бр. 0619875 
издадена од СВР — Скопје на име Душан Г. Ди-
мов, Скопје. (4514) 

Лична карта рег. бр. 54323, серија бр. 0608413 
издадена од СВР — Скопје на име Христина А. 
Ефримова, Скопје. (4515) 

Лична карта рег. бр. 9937, серија бр. 0585947, 
издадена од СВР — Скопје на име Димитрија А, 
Зафировски, Скопје. (4516) 

Лична карта рег. бр. 4418, серија бр. 0616199 
издадена од СВР — Скопје на име Раим М. Илјази, 
Скопје. (4517) 

Лична карта рег. бр. 18849, серија бр. 0594969 
издадена од СВР — Скопје на име Тефик В. Ка-
сам, Скопје. (4518) 

Лична карта рег. бр. 2695, серија бр. 0579570 
издадена од СВР — Скопје на име Петко Д. Кача-
никлијевиќ, Скопје. (4519) 
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КОНКУРСИ 
КОМИСИЈАТА ЗА ЗАСНОВУВАЊЕ И ОТКАЖУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИОТ ОДНОС ПРИ СПЕЦИ-

ЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА ТБЦ — БИТОЛА 

р а о п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 

1. Четири лекари специјалисти по ф и з и о л о -
гија, или на специјализација по физиологија , или 
лекари-стажери. 

2. Еден лекар специјалист по педијатрија за 
работа во физиолошко одделение. 

3. Една медицинска сестра (медицински техни-
чар), со виша школа за медицински сестри. 

4. Еден економист за началник на економскс-
финансово одделение, со виша економска школа и 
10 години практика во финансова струка. 

5. Еден техничар за шеф на технички отсек, 
со средна школа за техничари. 

НАСТАП НА СЛУЖБА: За службениците под 
ред. бр. 1, 3 и 5 од 1. III. 1962 год., а под ред. бр. 2 
од 1. VI. 1962 год. и под ред. бр. 4 од 15. III. 1962 год, 

Покрај документите за стручната спрема, кан-
дидатите кон молбата треба да приложат и доку-
менти по чл. 31 од Законот за јавните службеници. 
Плата по Правилникот за расподелба на личните 
доходи. (216) 

Советот за просвета на Народниот одбор 
на општи дата Саат Кула — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнетото работно 
место управител на Основното у ч и л и ш т е 

„Рајко Жинзифов" — Скопје 

У с л о в и : 
Кандидатите што ќе конкурираат за упразне-

тото место треба да имаат завршено ВПШ или учи-
телска школа. Истите треба да имаат положен 
стручен испит и над 10 години служба во просвет-
ната струка. 

2' февруари 1962 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат до Конкурсната комисија на Советот за про-
света на НОО Саат Кула. (215) 

Комисијата за службенички работи на Народ-
ниот одбор на Битолска околија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување работното место Директор на 

ЛОЗООВОШНИОТ РАСАДНИК во Битола 

УСЛОВИ: Завршен земјоделски факултет и 
најмалку две години практика во струката, завр-
шена виша земјоделска школа и најмалку три го-
дини практика во струката или завршено средно 
земјоделско училиште и најмалку пет години прац^ 
тика во струката. / 

Предност имаат кандидати од лозоовоштарски 
смер. 

Основна плата, спрема Законот за јавните служ-
беници, а положај на по Одлуката на Расадникот. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на него-
вото објавување. Во колку работното место не се 
пополни до определениот рок, конкурсот останува 
отворен до пополнувањето. 

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки 
и документите по чл. 31 од ЗЈС да се достават до 
Комисијата на Одборот. (217) 

СОДРЖИНА 
Страна 

16. Указ за прогласување на Републичкиот оп-
штествен план! за 1962 година — — — — 69 
Републички општествен план за 1962 година 69 

17. Указ за прогласување на Законот за буџе-
тот на Народна Република Македонија за 
1962 година _ — — — 82 
Закон за буџетот на Народна Република 
Македонија за 1962 година — — — — 84 

18. Упатство за извршување на одредбите од 
членовите 11, 12 и 13 од Законот за мену-
вање подрачјата на одделни општини во 
Народна Република Македонија — — — 85 

„ С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К НА НРМ" 

и м а н а п р о д а ж б а : 

РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ 
ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИН НА ПРМ" ОД 1 9 4 5 — Ш ГОДИНА 

ЦЕНА БО ТВРД ПОДВРЗ 1.700 дин. 

Мараша прима Претплатата служба на „Службен весник на НРМ", Скопје, нашт. фах 51. Ж и р « 
сметка 803-11/1—698 при Народната банка — Скопје 

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

при Народната банка — Скопје, Графички завод „Гоце Делчев" (1586) — Скопје 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 


