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тројство и органите иа власта на Народна Репуб-
лика! Македонија^ се прогласува Општествениот* 
план на Народна Република Македонија за 1956 
родена, што го усвои Народното собрание на На-
родна Република Македонија на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана, на 25 и 26 април 1956 
година и на седницата на Соборот на производи-
телите одржана на 25 и 26 април 1956 година. 
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Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 

Лазар Кол итевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 1956 ГОДИНА 

Д Е Л П Р В И 
СМЕРНИЦИ ЗА РАЗВИТОК НА 

СТОПАНСТВОТО ВО 1956 ГОДИНА 
I. ОПШТ ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТОКОТ НА 

СТОПАНСТВОТО ВО 1955 ГОДИНА 

1. 
1) Во 1955 година е остварен пораст На произ-

водството во сите области на стопанството освен во 
градежништвото. Вкупниот општествен производ е 
пораснат (по исти цени) га 11% спрема 1954 година, 
а по глава на жител за 8,5%. За порастот на оп-
штествениот производ најповеќе придонесоа инду-
стриското и земјоделското производство. 

2) Индустриското производство е поголемо за 
17% во однос на 1954 година, ^растот е остварен 
во сите гранки оовен во хемиската и тутунската 
индустрија. Поголемото производство во 1955 го-
дина потекнува главно од подоброто користење на 
постојните капацитети, а и од започнувањето со 
производство на порцелански и стакларсжи произ-
води, Во хемиската индустрија производството е 

намалено поради нередовното снабдување со суро-
вини и работите околу реконструкцијата на фа-
бриката за сапун, а во тутунската индустрија по-
ради слабата берба во 1954 година. 

Движењето на производството по гранки е 
следно: 

Индекс 1955 : 1954 година 
Производство и расподелба на електрична 
енергија 134 
Производство на јаглен 124 
Обоена металургија 110 
Експлоатација и преработка на неметали 149 
Металска индустрија 118 
Хемиска индустрија 98 
Индустрија на градежен материјал 104 
Дрвна индустрија 111 
Производство и преработка на хартија 185 
Текстилна индустрија 138 
Индустрија на кожи и обувки 132 
Прехранбена индустрија 115 
Графичка индустрија 119 
Индустрија на тутун 93 
Експлоатација на шуми 129 

Зголемугање на производството во капаците-
тите пуштени во' погон по 1953 година, подобрата 
снабденост со суровини на останатите капацитети 
и поред ов ното снабдување со електрична енер гит а 
придонесе за зголемување на производството' во 1055 
година. Во 1955 година почгла ла се произведуваат 
нови производи: си лекс, стаклена волна, порцелан 
и друго. 

Просечниот број на зашилените работници и 
службеници во индусти! ата и рударството во 1955 
година е зголемен за 21% во однос на 1954 ^година. 
Зголемувањето на просечниот број на запослени^ 
е поголемо од зголемувањето на физичкиот обем т?а 
производството поради пуштањето во пробен погон 
на нови капацитети, чие производство не е во сраз-
мер со бројот на зашилените работници. 

3) Порастот на земјоделското производство по 
1955 година^ како во однос на просекот 1947/51 така 
и во однос на производството во 1953 и 1954 година, 
произлегува од поволните временски услови, како 
и од преземаните мерки за унапредување на про-
изводството. Инвестиционите вложувања во прет-
ходните години во лозарството и во мелиорациите. 
како и поволните цени на памукот, оризот, гради-
нарските и некои други производи влијаела врз? 
зголемувањето на производството. 
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Пораст на производството има во срете гранки 
со исклучок на овоштарството и рибарството. Пот-
фрлувањето на призводството во тие гранки се 
должи на исклучиво ниските те м п еРа тУри во про-
летта на 1955 година. 

Во 1955 година и понатака се преземени мерки 
за унапредување на производството, како што се 
употреба на квалитетно семе, поголема потрошу-
вачка на вештачко ѓубре, производство на овошни 
расадници, (изградба на топли леи за расад на 
градинарски култури и тутунов расад, контрахи-
рање, производство на лозови калеми, макрорео-
низациј а во сточарството, подобрување на пасишта, 
набавка на мерино овци за меринизациј ау вештач-
ко осеменување на крави и овци, матични стада и 
друго. Фондовите за унапредување на земјодел-
ството исто така придонесува во остварувањето на 
мерките за унапредување на земјоделството. 

4) Обемот на градежните работи во 1955 година 
беше на нивото од 1954 година, со извесни измени 
во структурата на градбата. Завршувањето на по-
голем број објекти услови недоволноста на капа-
цитетите за занаетско завршни работи одделно да 
се потенцира, поради што во 1955 година се заба-
вени работите во довршувањето на објектите. Се 
забележува извесно зголемување на механизаци-
јата во градежништвото, која меѓутоа недоволно се 
користи. Треба да се обележи дека е постигнат 
напредок во давање на работите за изведување со 
наддавање и подобро снабдување на градилиш-
тата со потребни материјали. Недостиг на ком-
плетна техничка документација се уште е проб-
лем и влијае при реализацијата на градежните 
работи, а со тоа и врз организацијата на гради-
лиштата и трошоците на градењето. 

5) Обемот на сообраќајните услуги во друМ1(жиот 
сообраќај во 1955 година е поголем за 21% од 1954 
година. Ова зголемување на сообраќајните услуги, 
е резултат на инвестиционите вложувања, со кои 
се зголеми капацитетот на сообраќајните средства 
и се подобри нивната техничка опременост, како 
а олеснувањата во стопанскиот систем во сообра-
ќајот. 

2. 
Општите услови и карактеристики на движе-

њето на пазарот во целата земја се карактерис-
тични и за движењата на пазарот на подрачјето 
на НРМ. Стопанството во 1955 година се каракте-
ризира со недоволно сообразени стоковно-парични 
односи, кое е резултат покрај другото на поголеми-
те инвестициони вложувања буџетската потрошу-
вачка и поголемите приходи на населението откол-
ку што беа предвидувањата на планот. 

Приходите на населението во текот на 1955 го-
дина се зголемени во НР Македонија за 7.733 ми-
лиони динари или 21,9% во споредба со претход-
ната година. Зголемувањето на паричните приходи 
на населението е остварено пред се поради знат-
ното зголемување на запосленоста во стопанството, 
односно на платниот фонд за 3.097 милиони динари 
или 13% и понатамошното зголемување на цените 
на е ел еко -е топа накит е производи, што придонесе 
да нарастат приходите на селото за 1.394 милиони 

динари или 22,3% во однос на 1954 година. Осетното 
зголемување на паричните цриходи го надмина 
обемот на стоковните фондови и доведе до поин-
тензивна побарувачка на паза|рот. 

Под дејството на недоволно соофразените сто-
ко вио-пагилните односи на пазарот и во 1955 го-
дина дојде до понатамошно зголемување на цените, 
како на индустриските така и на земјоделските 
производи. Општиот индекс на продажните цени на 
мало во НР Македонија во 1955 година е зголемен 
за 14%. Во рамките на ова зголемување цените на 
индустриските стоки се покачени за 5%, на з ема -
ле леќите производи за 36% и на услугите за 18%. 
Зголемувањето на цените на селско-стопанските 
производи е резултат на поголемата побарувачка 
за овие производи поради зголемените парични 
приходи на градското население со кое се изврши 
прерасподелба на приходите во полза на селото. 

в. 
Со пел да се ублажи дејството на нарушените 

стоковно-панични односи, што особено дојдоа до 
израз во првото полугодие, покрај спроведувањето 
на мерките предвидени со општествениот план за 
1955 година за создавање на задолжителни резерви 
од 6% од сите остварени приходи, оданочување на 
вонредната добивка, ограничување употребата на 
амортизационите фондови, стана нужно во текот 
на годината да се донесат низа други мерки за 
ограничување на паничните давања, коишто би до-
веле до понатамошно покачување на цените. По-
важни мерки донесени во текот на 1955 година се: 
задолжителното давање на депозити ПРИ презема-
ње обврски ра инвестициони заеми, давањето реал-
ни гарантни износи; одлагањето на користењето на 
фондовите од претпријатијата до одобрувањето на 
завршните сметки; порамномерната наплата на да-
нокот на промет и друго. Сите овие мерки придо-
несоа за ^ограничено користење на паричните 
средства. 

Во системот на кредитирањето се применува 
активна кредитна политика заснована врз посл-
атој на оценка на кредитната способност на стопан-
ските организации. Примената на приведената мер-
ка доведе до тоа порастот на користените кредити 
да биде помал во однос на претходната година ? а 
одобрените кредити да се користат многу поинтен-
зивно, што беше еден од елементите кои ја огра-
ничуваа куповната сила на пазарот. 

Дејството на сите преземени мерки за ограни-
чување на куповната сила на пазарот поефикасно 
дојде до израз дури при крајот на II полугодие, 
кога на пазарот се почувствуваа извесно смирување 
и забавување натамошниот пораст на цените, со 
кое се создаде поволна почетна основа за натамош-
на 'Стабилизација на пазарот во 1956 година. 

4 
На движењата во стопанството во 1955 година 

покрај другото влијаеше и зголемувањето на инве-
стиционата и буџетската потрошувачка. Инвести-
ционата потрошувачка во 1955 година е поголема од 
таа во 1954 година за 30%, додека буџетската по-
трошувачка за 1}6%. 
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Политичко-територијалната реорганизација, што 
се спроведе во 1955 година, придонесе исто таке за 
стопанската активност во 1955 година. 

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 
СТОПАНСКИОТ РАЗВИТОК ВО 1956 ГОДИНА 

Основните претпоставки за развитокот на сто-
панството во 1956 година се следните: 

1) Во индустријата и рударството во 1956 го-
дина се предвидува понатамошно зголемување на 
обемот на производството. Зголемувањето' во однос 
на 1955 година ќе изнесува 30%. Во 1956 година 
дури се .предвидува процентот на порастот да биде 
поголем како од тој што е постигнат во 1954/53 
(25%), така и од порастот постигнат во 1955/54 го-
диш (17%). Ова постигање се очекува да биде' реа-
лизирано со понатамошното подобро искористување 
на постојните капацитети и активирање на нови 
во електростопанството, индустријата на неметали, 
мета леќата индустрија, текстилната индустрија и 
прехранбената индустрија. 

Во вкупното зголемување на обемот на инду-
стриското производство за 1956 година знатен по-
раст ќе имаат производите за широка потрошу-
вачка. 

2) Производството на земјоделствово во 1956 
година ќе се зголеми за 1,3% во однос на 1955 го-
дина, а во однос на просекот 1947/1951 година за« 
27%. Зголемувањето на производството ќе се оства-
ри како резултат на досегашните инвестициони 
вложувања и примената на сите мерки за унапре-
дување на земјоделството, како што се производ-
ството на квалитетно семе, употребата на вештачко 
ѓубре и поактивното вклучување на земјоделската 
служба во спроведување на мерките за унапреду-
вање. # 

3) Инвестиционите вложувања во 1956 година ќе 
бидат под нивото на извршувањето во 1955 година. 
Основна карактеристика на инвестиционата изград-
ба во 1956 година е завршување на голем дел на 
започнатите вложувања во минатите години, довр-
шување и започнување На реконструкцијата на по-
стојните цретпријатија, смалување на буџетските 
инвестиции, нивно прекинување, односно' забавува-
ње на финансирањето на знатен дел објекти започ-
нати во минатите години. 

4) Запееленоста во 1956 година ќе остане главно 
на Исто ниво како и во 1955 година, со тоа што бро-
јот на заштедените во индустријата се предвидува 
да се зголеми, а во градежништвото да се намали. 

5) На општите движења во стопанството ќе 
имаат влијание покрај другото, и мерките за заба-
вување порастот на буџетската потрошувачка, из-
мените во прописите за обврските на земјоделските 
производители, како и усмерување трошењето на 
средствата на фондовите и друго. 

6) Ограничувањето на инвестиционата и буџет-
ската потрошувачка, зголемувањето на призвод-
ството и увозот на стоки за широка потрошувачка, 
како и другите предвидени мерки ќе придонесат за 
стабилизирање на пазарот, смирување на движе-
њето на цените а со тоа и за постепено подобрување 
на животниот стандард, посебно на градското насе-
ление. 

7) Во текот на 1956 година се предвидува пона-
тамошно зголемување на извозот за 4% во однос 
на 1955 година. Поголем пораст на извозот се цред-
видува во индустриските стоки, а и зголемување во 
селско-стопанските производи. 

8) Мерките за проширување и подобро матери-
јално обезбедување на стручното школство, однос-
но стручното издигање на кадро вите, како и мер-
ките за подобрување, на организацијата на рабо-
тата ќе влијаат врз стопанските движења во 1956 
година. 

9) Промените во стопанскиот систем што ќе се 
спроведуваат во 1956 година, одделно промените зо 
расподелбата на добивката на стопанските органи-
зации, ќе придонесат исто така за урамнотежува-
њето на стоковно-паричните односи, а со тоа и за 
стабилизацијата на пазарот. 

ГЛАВА I 

ВКУПЕН ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД 

Зголемувањето на општата стопанска активност 
придонесува за пораст на општествениот производ. 

Зголемувањето на општествениот производ пред 
се се овозможува со порастот на индустрис-
кото и земјоделското производство како и со зголе-
мената активност во сообраќајот, трговијата и за-
наетчиството. 

Движењето на општествениот Производ по го-
дини по исти цени е следно: 

1953 1954 1955 1956 1956 

1955 
вкупен општествен 
производ 100 100,6 111,7 118,4 105,9 
општествен производ < 
по еден жител 100 98,0 106,3 110,1 103,5 

Вкупниот општествен производ во 1956 година 
во однос на остварувањето во 1956 година ќе порас-
не за 5,9%. По 1 жител порастот на општествениот' 
производ ќе изнесува 3,5%. 

Подоброто користење на големите внатрешни 
резерви може да придонесе порастот на оџштесгве-
ниот производ да биде поголем. Заради тоа напо-
рите за зголемување на продуктивноста на ТРУДОТ 
добиваат се поголемо значење во 1956 година. 

И ГЛАВА 

И Н Д У С Т Р И Ј А 

1. 
Индустриското производство во 1956 година се 

предвидува натаму да расте. Ова се засновува: на 
новите индустриски објекти што се очекува Да би-
дат пуштени во погон во оваа година, понатамош-
ното зголемување производството на старите капа-
цитети и подоброто искористување на капацитетите 
пуштени во погон од 1953 до 1955 година. 

За да се обезбеди предвиденото зголемување на 
индустриското цроизводство ќе се преземат оддел-
ни мерки за обезбедување на пуштањето во погон 
на капацитетите предвидени со Планот, усвојување 
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и подобрување на технолошкиот процес, како и по-
добрување на организацијата на работата во нив. 

Врз унапредувањето на индустриското' произ-
водство поволно ќе се одразат и следните мерки: 

а) користењето на амортизација за редовното 
одржување на капацитетите, инвестиционите сред-
ства наменети за помали реконструкции и рацио-
нализации, увозот на опрема како и ориентација 
на погоните на домашните фабрики кон производ-
ството на опрема и машини потребни за рекон-
струкција и рационализација; 

б) на оспособувањето' и стручното издигање на 
кадарот ќе му се посвети посебно внимание со по-
мош на соодветните организации; 

в) преземените мерки за смирување на пазарот, 
стабилизирање на условите за снабдување на увоз-
ни * суровини. 

2. 
Врз база На постигнатите резултати во досе-

гашниот развиток, пуштањето' во погон на новите 
капацитети, анализата на можноста за снабдување 
со репродукционен материјал, електична енергија 
и погонско гориво, се очекува зголемување на про-
изводството за 30%. Се предвидува следното' зголе-
мување на физичкиот обем на производството. 

Индекс на индустриско производство: 

базен индекс 
верижен индекс 

1953 1954 1955 1956 * 
100 125 145 180 
100 125 117 130 

Порастот на индустриското производство во 1956 
година е најголем годишен пораст од 1953 година 
наваму. Новите индустриски капацитети што се 
очекуваат да се пуштат во погон во 1956 година 
придонесуваат за зголемувањето на производството 
16%, додека постојната индустрија придонесува 
14%. 

3. 
Обемот на производството по стопански гранки 

изгледа: 
Индекси на физичкиот обем 

на индустриското производство. 

1954/53 1955/54 1956/55 
Производство и расподелба 1 

на електрична енергија 131 134 130 
Производство на јаглен 78 124 103 
Обоена металургија 99 110 98 
Експлоатација и прера-
ботка на неметали 128 149 149 
Металска индустрија 90 118 123 
Производство на електрични ма-
териј али — — 127 

*) Индексот е за вкупното производство што 
ќе се оствари во вид на пробно и редовно произ-
водство. 

Индексите се пресметани во Заводот за стопан-
ско планирање на НРМ врз основа на натуралните 
показатели при проширени номенклатури на понде-
рационите фактори на Сојузниот завод за статис-
тика "и евиденција. Индексите се заокружувани на 
цели бројки. 

147 98 118 

109 104 119 
97 111 116 

140» 185 126 
139 138 148 
104 132 111 
128 115 142 
184 93 130 
103 129 108 

Хемиска индустрија 
Индустрија на градежен мате-
ријал 
Дрвна индустрија 
Индустрија на хартија 
Текстилна индустрија 
Индустрија на кожи 
Прехранбена индустрија 
Тутуноска индустрија 
Експлоатација на шуми 

Движењето на физичкиот обем на производ-
ството покажува дека за 1956 година се предвидува 
освен за обоената металургија, каде што е ^намалено 
производството на експертните хромни руди, пораст 
на производството во сите стопански гранки. Осе-
тен пораст на производството се регистрира во сто-
панските гранки каде што во 1956 година се оче-
кува производство од новите капацитети: електро-
стопанството, индустријата на неметали, текстил-
ната индустрија, металската индустрија, и пре-
хранбената индустрија. 

Посебен проблем за 1956 година се очекува да 
претставува редовното снабдување со јаглен, чија 
потрошувачка во нашата индустрија во 1955 година, 
а особено во 1956 година има голем пораст во сите 
видови и асортимани на јаглен, поради пуштањето 
во погон на новите капацитети. 

Со предвиденото производство На 165.000 МУћ 
електрична енергија, потребите на индустријата во* 
1956 година и потребите на останатите области и 
потрошувачи ќе бидат задоволени под услов ТЕН 
Маџари, која треба да работи со полно оптовару-
вање, да биде редовно снабдена со јаглен и првиот 
агрегат на Хец. Маврово да започне со производ-
ство кон половината на 1956 година. 

Реализацијата на производството во 1956 година 
не се очекува да биде проблем освен во новите ка-
пацитети пуштени во погон во 1955 и 1956 година 

4. 
Од 1955 година а особено со пуштањето во погон 

на новите капацитети во 1956 година, промените по 
структурата на производството можат да се видат 
од следниот преглед: 

•1953 1954 1955 1956 
производство на средства 
за работа -100 104 133 171 
производство на материја 
ва репродукција . 100 125 138 166 
производство на потрошна 
стока 100 122 146 2421 

Поголем пораст на производството на потрош-
ната стока се јавува уште во' 1955 година, а осетно 
во 1956 година. За ова придонесуваат новите об-
јекти пуштени во погон со производството на: шу-
пливо стакло, текстилни тка енки и друго. 

5. 
Во текот на 1956 година се очекува да бидат 

пуштени во погон нови индустриски објекти со 
производство на 20.000 МЧАЃ електрична енергија^ 
1.500 тони главни цевки и лимени конструкции, 
40.000 тони цемент, 265 тони разладувачки уреди, 
120 тони воздушни кочници, 3,000.000 кв, мет, ца-
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мучни ткаенини, 1,500.000 кв. мет. волнени ткаенки, 
300.000 кв. мет. тааенки од природна свила, 040.000 
кв. мет. од вештачка свила, производство во* инду-
стриските кланици и чување во ладилен простор 
на 1.500 тони свежо месо, 100 токи суво-месни про-
изводи, 800 тони маст за јадење, чување на 420 тони 
зеленчук и конзервирање на 591 тони зеленчук. 

ГЛАВА 111 

З Е М Ј О Д Е Л С Т В О 

1. 
За унапредување на производството и перспек-

тивниот развој на земјоделството се предвидува да 
се преземат следните мерки: 

а) проширување на употребата на агротехнички 
мерки, 

б) проширување на мерките за унапредување на 
сточарството^ 

в) извесно зголемување и поцелосно усмерува-
ње на средствата за унапредување на земјодел-
ството, 

г) подобрување на организацијата на пазарот 
/ на земјоделските производи и зголемување на сто-

ките за инвестициони потреби на селото, 
д) подобра организација во спроведување на 

агротехничките мерки, како и проширување помо-
шта на стручните и научните установи во земјодел-
свото. Натамошно јакнење на стручните земјодел-
ски служби, 

ѓ) ќе се подобри одржувањето на мелиорати ге-
ните објекти од средствата на водните придонеси, 

е) ќе ќ се посвети' поголемо внимание на орга-
низацијата на работата во стопанските организации 
и издигањет© на стручниот кадар. 

Проширувањето на агротехничките мерки ќе се 
оствари и тоа: 

а) со употребата на вештачки ѓубриња која ќе 
се зголеми од 7.600 тони во 1955 година на 14.000 
тони во 1956 година, 

б) со производството на квалитетно семе кое ќе 
се зголеми во следниот обем: 

во тони: 
1955 година 1956 година 

житарици — вкупно 1.336 7.580 
индустриски култури бб 316 
градинарски култури 3,8 .16,7 
кромпири 50 620 
фуражни култури 204 840 

За производството на квалитетно семе ќе се 
обезбедат потребни субвенции од фондовите за 
унапредување на земјоделството, 

в) со средствата од фондовите за унацредување 
на земјоделството ќе се стимулира примената на 
зелено ѓубре, калцификациј ата на почвите, изград-
бата на топли и полутопли леи, опремувањето на 
семе-чистачните станици и друго. 

3. 
За унапредување на овоштарството и лозар-

ството ќе се преземат следните мерки; 

а) ќе се даваат субвенции од фондовите за уна-
предување на земјоделството за овошниот саден 
материјал употребен за подигање на овошни гра-
дини, 

б) ќе се продолжи со реонирањето во- овоштар-
ството и лозарството, 

в) ќе се продолжи со асанацијата на овошните 
градини, за која цел ќе се обезбедат средства од 
околиските фондови за унапредување на земјодел-
ството, 

г) ќе се прошири употребата на вештачките ѓу-
бриња, 

д) ќе се прошири борбата за заштита на лоз« 
јата од пероноспората и овоштието од болести и 
штетници. I I ; , • 

4. 
За унапредување на сточарството ќе се презе-

мат следните мерки: 
а) вештачко осеменување на добитокот ќе се 

спроведе во поголеми размери. Вештачки ќе се осе-
менат 10.000 крави и ќе се спроведе меринизација 
најмалку на 100.000 овци. 

б) уматичувањето на добитокот ќе се прошири 
освен во општествените стопанства и во задружниот 
и приватниот сектор, 

в) набавката на квалитетни машки приплодни 
грла ќе се стимулира од средствата на фондовите 
за унапредување на земјоделството, 

г) заштитата на добитокот од болести и штет-
ници ќе се спроведува во поголеми размери, 

д) ќе се започне со микрореонирањето на од-
делни раси добиток, 

ѓ) ќе се зголеми инвестирањето во пасиштата 
-за мелиорации, за изградба на водопоила, цистер-
ни, патишта и Друго, 

е) ќе се продолжи со лиценцирање на добито-
К0Т- , .. I И Ј ј ^ Ј ^ ж ј ј ^ 

5. 
За унапредување на земјоделството одделна 

улога ќе има зголемувањето на средствата за уна-
предување на земјоделството во општиот инвести-
ционен фонд на ФНРЈ, инвестициониот фонд на 
Републиката, околиите, амортизационите фондови, 
како и другите фондови што се формираат од 
средствата на даноците и таксите. Од овие фондови 
ќе се обезбедат средства за следните цели; 

а) за студии и иследувања во обласна на мелио-
рациите ќе се обезбедат 232 милиони динари од 
Републичкиот инвестиционен фонд како неповрат-
ни средства, ; 

б) за доизградување и доопремување на репуб-
личките земјоделски и научни установи ќе се обез-
бедат 38 милиони динари од фондот за унапреду-
вање на земјоделството на Републиката, 

в) за уредување на пороите во мелиоратив-
ните објекти и другите порозни подрачја ќе се 
•обезбедат 420 милиони динари, 

г) започнатата изградба на објектите за прера-
ботка на земјоделските производи, како што се 
кланици, ладилници, конзервни фабрики, винарски 
изби и друго ќе продолжи во 1956 година, 
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д) во инвестициониот фонд на Републиката ќе 
се издвојат нови 900 милиони динари за инвести-
циони вложувања во земјоделството, 

ѓ) во Републичкиот фонд за унапредување на 
земјоделството ќе се обезбедат 91 милиони динари 
за давање на субвенции односно регреси за поваж-
ните мерки за унапредување на земјоделството, 

е) во околиските инвестициони фондови ќе се 
обезбедат околу 294 милиони динари за инвести-
ции во земјоделството, 

ж) во околиските фондови за унапредување на 
земјоделството ќе се обезбедат 218 милиони динари 
за стимулирање на поважните работи за унапреду-
вање на земјоделството, 

з) во фондот за унапредување на пасиштата се 
предвидува да се формираат 150 милиони динари 
што ќе се употребат за унапредување на пасиштата; 

и) општинските инвестициони фондови намене -
ти за унапредување на стопанството на село, од 
своја страна ќе придонесат за унапредување на 
земјоделството. 

6. 
За унапредување на земјоделството ќе придо-

несе и средувањето на пазарот на селско-стопан-
ските чнроизводи? ќе се вложат поголеми напори за 
оспособување на земјоделските задруги како фак-
тор за унапредување на земјоделството и развивање 
на социјалистички односи на село. Ќе се преземат 
мерки за оспособување на задругите за размената 
село-град. 

Во 1956 година се предвидува спроведување на 
измените во прописите за даночните обврски, вове-
дување на прирез, воведување на разни такси на 
имоти, како и поставување на нов распон на да-
ночните стопи, за да се изврши ^целисходна рас-
поделба на данокот на доход на земјоделските про-
изводители. 

Овие зголемени давања ќе се употребат за зго-
лемување на средствата на постојните* и форми-
рање нави фондови за унапредување на земјодел-
ството. , 

ГЛАВА IV 

Ш У М А Р С Т В О 

1. 
Во шумарството во 1956 година се предвидува 

поголем обем на работи за унапредување на шу-
марството: 

а) изградба на комуникации за проширување 
на експлоатационите подрачја; 

б) ќе се црошират работите на ресурекцијата 
и одржувањето негата и заштитата на шумскиот 
фонд; 

в) проширување на пошумување^ на ерозив-
ните подрачја, голивите, зелените појаси и одржу-
вање на полезаштитите појаси. ^ 

2. 
Се предвидува сеча на 553.000 кубни метра 

бруто дрвна маса односно за 53.000 кубни метра 
повеќе отколку во 1955 година. Зголемувањето е 
овозможено Со отворањето нови комплекси на зре-
ла дрвна маса која не била користена поради не-
достиг на комуникации. 

Односот помеѓу бруто и техничката маса ќе се 
подобри со поголемо учество на техничката маса. 

Ќе се спроведува режиска експлоатација и ор-
ганизирана сеча како мерка за подобра експлоата-
ција на дрвната маса и за зачувување на шумите. 

ГЛАЈЗА V 

С О О Б Р А Ќ А Ј 

1. 
Патниот сообраќај во 1956 година ќе оствари 

поголем обем на транспортни услуги за 15% во 
однос на 1955 година. Тоа ќе се овозможи со по-
добра техничка готовност и исправност на вози-
лата врз база на олеснувањата што се предвидени 
во Сојузниот и Републичкиот општествен план: 

а) претпријатијата за јавен аутотранспорт се 
ослободуваат од оданочување на) добивката, кој из-
нос преку сопствениот инвестиционен фонд може 
да го користат за обнова и проширување на своите 
капацитети; 

б) се ослободуваат од уплатување камата на 
основните средства; 

в) се предвидува користење на амортизацио-
ниот фонд во полн износ, од кој 30% може да се 
употребат за увозна опрема, за набавка на ауто-
делови! и гуми; | 

г) во 1956 година од Републичкиот инвестицио-
нен фонд ќе се обезбедат средства за кредитирање 
на претцриј ати јата од јавниот ауто-сообраќај. 

2. 
Се предвидува формирање на фондови за одр-

жување и модернизација на патиштата. 

ГЛАВА VI 

Г Р А Д Е Ж Н И Ш Т В О 

1. 
Во 1956 година поради намалувањето на инве-

стициите се предвидува намалување на обемот на 
градежните работи. 

1956 

Индекс 
1954 

100 
1955 
99,9 

1956 
66,3 

1955 
66,4 

Намалувањето на градежните работи ќе има за 
последица намалување бројот на работната рака 
за 34,1%. | 

3. 
За подобрување на работата во градежништво-

то ќе придонесе: 
а) концентрирањето на градежната оператива 

ќе овозможи подобра организација на градењето; 
б) расположивата механизација користена на 

помал број градежни објекти ќе придонесе за по-
голем степен на механизираност на работите^ со 
што ќе се обезбеди побрзо и поквалитетно изве-
дување на работите; 

в) се очекува поредовно снабдување на гради-
лиштата со градежни материјали, а посебно со 
градежни материјали од локални извори. 
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Горните услови ќе придонесат за зголемуваше 
на продуктивноста на трудот. 

4. 
Во 1956 година ќе се зголемат инвестициите за 

механизацијата во градежништвото. За таа цел по-
крај средствата на стопанските организации се 
предвидуваат кредити од Општиот инвестиционен 
фонд и Инвестициониот фонд за Републиката. 

ГЛАВА VII 

ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ 

1. 
Во секторот на трговијата, угостителството и 

туризмот се предвидуваат посебни мерки за упра-
вуваше на инвестициите, за подобруваше на тех-
ничката опременост на пазарот со земјоделски про-
изводи, за модернизација и реконструкција на тр-
говската и угостителската мрежна. ' 

2. 
Во 1956 година ќе се засили улогата и органи-

зацијата на државните инспекциски органи заради 
поинтензивно спроведуваше на преземените мерки 
еа регулираше на пазарот. 

Ќе се "настан да се иотстакне поширока оп-
штествена контрола над работата на трговските 
претпријатија и дуќани. 

Посебно внимание ќе му се посвети на сма-
лувашето на посредниците во стоковниот промет. 
Закрепувашето и проширувањето на организаци-
јата и учеството на задругите во стоковниот промет 
ќе придонесе да подобра размена помеѓу градот и 
селото. 1 [ ; I | ј | 

Начинот на расподелба на вкупните приходи во 
1956 година ќе се применува како и од претход-
ните години со тоа што трговските претпријатија 
и дуќани ќе бидат ослободени од плаќаше на со-
јузен данок на добивката. Покрај тоа во 1956 го-
дина се предвидува измена во рас поделбата на 
фондот за плати, која подобро ќе ги стимулира 
работните колективи за зголемуваше на стоковниот 
промет. 

3. 
Во 1956 година ќе се поострат условите и кри-

териумите за работата на надворешно- тр гов ските 
претпријатија, а ќе се вложат и поголеми напори 
за координација на работата помеѓу извозните 
цретприј атија при настапувањето на странски па-
зари, за да се отстранат досегашните негативни 
работи. 

4. 
Угостителството во 1956 година ќе работи на 

иста основа како и во 1955 година. Економските 
инструменти за угостителството ќе" ги одредуваат 
народните одбори во согласност со политиката што 
ќе ја водат за развојот на туризмот и угостител-
ството. Платниот фонд ќе се формира како и до-
сега врз база на извршениот промет. 

Во 1956 година треба да се очекува понатамо-
шен развиток на домашниот и странскиот туризам, 
паради кое интензивно се работи во последните го-
дши за создавање на потребни услови. 

5. 
Се предвидува стоковниот промет во 1956 годи-

на да биде поголем во трговијата за 1,4%, а во уго-
стителството ќе се задржи на истата висина како 
и во 1955 година. 

'" ' "1 ' 1 ' ' ГЛАВА 'УШ ^ " ' " 1 " Ј 1-1 

И З В О З 

1. 
Во 1956 година се предвидува понатамошен по-

раст на извозот за 4% во споредба со 1955 година. 
Неосетно зголемуваше на извозот се очекува на 
индустриски стоки. 

2. 
Порастот на извозот по група на производи е 

следниот: . | 
1955 1956 ~ 

индустриски стоки 100 136 
тутун Ч 100 100 
земјоделски стоки 100 106 

3. 
Потстакнувашето на помали рационализации и 

реконструкции ке се овозможи побрзо зголемуваше 
на извозот односно смалуваше на увозот. Ј В О таа 
смисла е предвидено на извозниците да им се да-
ваат посебни кредитни и девизни олеснувања. 

Со уредуваше на алокации ке се осигури из-
воз во предвидените количини за оние производи 
што заземаат битно место во нашиот извоз. 

^ГЛАВА IX 

З А Н А Е Т Ч И С Т В О ј 

1. 
За занаетчиските претпријатија и дуќани од оп-

што -опни еств елиот сектор на стопанството во 1956 
година ке се применува истиот начин на распо-
д е л а на вкупниот приход како и во индустријата 
и рударството^ со тра разлика што утврдувањето на 
висината на амортизационите стопи и стапите на 
каматата на основните средства ке го вршат народ-
ните одбори. 

Износот што произлегува од обврската по ос-
нова на каматата на основните средства, како и 
делот од добивката во висина на сојузниот данок 
на добивка, споменатите стопански организации го 
уплатуваат во полза на инвестиционите фондови 
на општините. 

Ваквата расподелба и намена на средствата 
што ке ги оствари занаетчиството, при услов на 
нивно рационално користеше, овозможува да се 
подобри во голем степен техничката оцременост на 
стопанските организации во оваа област, како и 
да се прошири мрежата на занеатчиските дуќани 
од занаетите од чии услуги се уште се чувствува 
недостиг и особена потреба. 

Се предвидува за инвестиционо вложуваше во 
1956 година да се издвојат од амортизациониот 
фонд^ каматата на основните средства и делот од 
добивката вкупно околу 350 милиони динари. 

Во овие општини во кои занаетчиството е сла-
бо застапено, неговиот развиток ќе се овозможи со 
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вложување на средства од околиските инвести-
циони фондови. 

Прописите со кои се регулираат обврските на 
приватните занаетчии за 1956 година, овозможу-
ваат создавање еднакви услови на двата сектори 
на пазарот, преку реално утврдување на доходот 
и реално оданочување на приватните занаетчии. 

2. 

Во 1956 година се предвидува обемот на занает-
чиското цроизводство и услугите да порасне за 7% 
во споредба со 1955 година. 

I 1 • | ; . 

ГЛАВА X 

И Н В Е С Т И Ц И И 

1. 
Се оценува дека вкупните инвестициони сред-

ства во 1956 година ќе бидат помали од тие во 
1955 година. Смалувањето во 1956 година произле-
гува од: 

а) смалувањето обемот на инвестициите фи-
нансирани од општиот инвестиционен фонд поради 
извршувањето на објектите и незапочнувањето на 
нови такви. 

б) големото намалување на неетопанските ин-
вестиции финансирани од буџетите. Ова намалува-
ње на буџетските инвестиции во 1956 година ќе 
има за последица преградување и забавување на 
понатамошната градба на знатен дел од објектите 
започнати во минатите години. 

2. 

Инвестиционите средства во 1956 година ќе се 
обезбедат од следните извори: 

а) од општиот инвестиционен фонд, 
б) од Републичкиот инвестиционен фонд, 
в) од средствата на околиите, општините и сто-

панските организации, 
г) од Буџетот на Народна Република Македо-

нија, 
д) од фондовите за кредитирање на станбена-

та .изградба, 
ѓ) од сојузниот фонд за геолошки и рударски 

иследувања, 
е) од средствата на амортизациониот фонд. 
Средствата на републичкиот инвестиционен 

фонд ќе се користат за плаќање на пречекорува-
њата во 1955 година за објектите на општиот инве-
стиционен фонд, партиципациите и гаранциите за 
кредитите склучени во 1955 година, за продолжу-
вање на изградбата на објектите започнати во 1955 
година финансирани од фондот за наменски инве-
стиции, како и за реконструкции и рационализа-
ции во индустријата и во другите стопански обла-
сти. Се предвидуваат средства за изградба на нови 

1 објекти во земјоделството. 
Инвестиционите фондови на околиите и општи-

ните, по покривање на обврските ? исто така, ќе слу-
жат за финансирање на ситни реконструкции и 
рационализации во стопанството. 

ГЛАВА XI , * 

ПАЗАР И СТОКОВНО-ПАРИЧНИ ОДНОСИ 

1. 
Во билансот на вкупните парични приходи и 

расходи на населението1 во 1956 година се каракте-
ристични следните моменти: 

а) паричните приходи на населението се пред-
видува да пораснат за 5,6 во споредба со 1955 год. 

Зголемувањето на'паричните приходи се пред-
видува во откупите и патните и селидбени^ тро-
шоци. Платниот фонд се предвидува да остане во 
висина на .остварениот во 1955 година. Намалување 
на примањата во однос на остварените во 1955 го-
дина се предвидува при социјалните примања, по-
дади спроведување на прописите за примање на 
детски додатоци и минималните пензии. 

б) Паричните нестоковни расходи на население-
то се предвидува да се зголемат за 31% во споредба 
со 1955 година. Осетно зголемување се цредвидува 
при буџетските примања, поради извршените изме-
ни во системот на оданочувањето на селско-СТОПЕ н-
ските производители. ј 

2. 
Врз основа на вкупните парични прихода и не-

стоковни расходи, во 1956 година се предвидува 
да се формираат куповни фондови приближно на 
нивото од 1955 година. 

3. 
Со предвидениот стоковен промет во 1956 го-

дина се очекува повлекување на неубраните ку-
повни фондови од околу 800 милиони динари. 

4. 
Во 1956 година врз основа на предвидениот по-

раст на индустриското производство, увозот на сто-, 
ки за лична потрошувачка, како и врз основа на 
предвидените) стоковно^парични односи се гфе{ц-
видува постепено 'Стабилизирање на цредлагањето 
и барањето и помирно движење на цените. 

ГЛАВА XII 

ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД И НАРОДЕН ДОХОД 

1. 
Врз основа на изнесените смерници се очекува 

пораст на вкупниот општествен производ за 5,9%. 
Движење на вкупниот општествен производ: 

1954 1955 1956 1956/55 
100 111,0 117,5 105,9 

Движењето на вкупниот општествен производ 
по глава на жител изнесува: 

1954 1955 1956 1956/55 
©купеи општествен 
производ 100 111,0 117,5 105,9 
население 100 102,3 104,7 102,3 
општествен производ 

102,3 

на еден жител 100 108 5 112,2 103,5 

2. 
Предвидениот пораст на народниот доход из 

гледа: 
1954 1955 1956 1956/55 
100 110,8 117,2 105,8 
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Движењето на народниот доход по глава на 
жител изгледа: 

народен доход 
население 
народен доход на еден 
жител 

1954 1955 -1956 1956/55 
100 110,8 117,2 105,2 
100 102,3 104,7 102,3 

100 108,4 111,9 103,2 

ГЛАВА ХШ 

РАСЛО ДЕ ЛБ А НА СРЕДСТВАТА СО КОИ 
РАСПОЛАГА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. 
Вкупните средства со кои ќе располагаат Ре-

публиката и народните одбори заедно со дота-
циите од Сојузот во 1956 година ќе изнесува 21.271 
милиони динари. 

2. 
Средствата со кои располагаат Републиката 

и околиите по намена изгледаат: 
Во милиони динари 

1955 1956 1956/55 
Индекс, 

В к у п н о : 18.963 21.271 112 
Од тоа: 

^буџети 13.401 10.051 75 
во теа: 

буџетски инвестиции 5.282 1.020 19 
фондови 5.562 11.220 202 

3. 
Вкупните средства со кои ќе располагаат Ре-

публиката и народните одбори во 1956 година се 
предвидува да бидат поголеми за 12% во споредба 
со 1955 година. 

4. 
Расподелбата на средствата на Народната Ре-

публика во 1955 и 1956 година изгледа: 
Во милиони динари 

1955 1956 
В к у п н о : 11.891 12.171 

буџети 2.835 3.440 
буџетски инвестиции 4.074 526 
дотации и помогни на околиите 
и општините 2.008 1.134 
фондови 2.974 7.071 

За расходите на Републиката е карактеристи-
чно следното: 

а) расходите на републичкиот буџет (без бу-
џетски инвестиции) се поголеми за 21% во споредба 
со 1955 година поради зголемените расходи што 
произлегуваат од сојузните и републичките пропи-
си донесени во текот на 1955 и 1956 година. 

б) републичките буџетски инвестиции се нама-
луваат за 87% во споредба со 1955 година поради 
недостигот на средства и политиката на стајбилизи-
рање на пазарот како една од основните концепции 
на општествениот план. 

Зголемувањето кај фондовите основно произ-
легува од зголемувањето на средствата на инве-
стициониот фонд на Републиката од средствата на 

'сојузната дотација. Намената на оваа дотација е за 
покривање на обврските, продолжување на финан-
сирањето на објектите финансирани од средствата 
на Сојузниот фонд за наменски инвестиции и друго. 

5. 
Вкупните средства со кои ќе располагаат око-

лиите и општините во 1956 година се зголемени за 
14% во однос на средствата од 1955 година. Зголе-
мувањето на средствата главно произлегува поради 
зголемувањето на средствата на фондовите. 

ДЕЛ ВТОРИ 
ПРОПИСИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ 

ИНСТРУМЕНТИ И МЕРКИ 

ГЛАВА XIV 

РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ 
НА ПРОМЕТ 

1. 
Делот од данокот на промет од 24 што спо-

ред Сојузниот општествен план за 1956 година и 
припаѓа на Републиката, им се отстапува на око-
лиите во следните процениш од вкупниот данок на 
промет: 

Битолска околија 2,5% 
Кумановска »околија 4,5 
Охридска околија 4,5 
Скопска околија 1,5 
Тетовска околија 4,5 
Титоввелешка околија 4,5 
Штипска околија 45 

2. 
Данокот на промет од вино и. ракија, освен да-

нокот на промет во угостителството и трговијата 
на мало, што според Сојузниот општествен план 
и' припаѓа! на Републиката9 им се отстапува на око-
лиите во висина од 95%. 

3. 
Индивидуалните производители на тутун пла-

ќаат 8% данок на промет од продажната цена на 
тутунот. 

Данок на промет што ќе се добие со примена 
на цретходниот став им припаѓа: 

10% на Републичкиот буџет 
90% на буџетите на околиите. 
Се овластува Извршниот совет да донесе про-

писи за начинот на пресметувањето и наплатата на, 
данокот на промет од тутун. 
: - : ::,> • • •• • ' ' 1 : ; ! 

ГЛАВА XV 

УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО СРЕДСТВАТА 
ЗА БУЏЕТИТЕ НА ОКОЛИИТЕ ОД ДОБИВКАТА 

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Во средствата за буџетите на околиите од до -
бивката на стопанските организации, Републиката 
учествува со 10%. 
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ГЛАВА XVI 

РАСПОДЕЛБА НА ДАНОКОТ НА ДОХОД 

1. 
Од вкупниот износ од данокот на доход од зе-

мјоделството ќе се уплатуваат 6% во корист на Ре-
публичкиот фонд за унапредување на земјодел-
ството. 

2. 
Делот на данокот на доход од земј оделството 

што преостанува по издвојувањето на делот за 
Републичкиот фонд за унапредување на земјодел-
ството, Околискиот инвестиционен фонд и фондот 
за пожарникарството определени со сојузни про-
писи се распределуваат. 

10% на Републичкиот буџет 
9*9% на буџетите на околиите 

3. 
Делот на данокот на доход од самостојни за-

нимања и имоти, што преостанува по издвојува-
њето на фондот за пожарникарство определен со 
сојузни прописи се распределува: 

10% на Републичкиот буџет 
90% на буџетите на околиите 

ГЛАВА XVII 

ОПШТИНСКИ ПРИРЕЗ НА ПРИХОДИ ОД 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

Максималната »стопа на општинскиот прирез на 
приходите од земјоделството се одредува 9% од ка-
тастарскиот приход од земјата. 

ГЛАВА XVIII 

КОНТИГЕНТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ 

1. 
Максималната сеча во 1956 година на тери-

торијата на Народна Република Македонија се 
утврдува на 553.000 м8 груба дрвна маса. 

2. 
Се овластува Извршниот совет да ја пропише 

максималната сеча по одделни реони и шумски 
стопанства. 

ГЛАВА XIX 

ИНВЕСТИЦИИ И ФОНДОВИ 

1. 
Општествени фондови преку кои Републиката 

обезбедува средства за кредитирање и финанси-
рање на инвестициите се: Републичкиот инвести-
ционен фонд, Републичкиот станбен фонд форми-
ран по посебни прописи, Републичкиот фонд за 
унапредување на земјоделството, Републичкиот 
фонд за унапредување на шумарството, Републи-
чкиот фонд за патиштата, Републичкиот фонд за 
уредување на водите и Републичкиот фонд за ис-
ледни работи и фондови формирани со одделни 
прописи. 

I 

2. 
Републички инвестиционен фонд 

1) Средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд се формирате 

а) од стасаните ануитети по користените заеми 
од Општиот инвестиционен фонд во 1953, 1954 и 
1955 година, кои што со Сојузниот општествен! план 
за 1956 година и' се отстапуваат на Републиката; 

б) од стасаните ануитет по дадените заеми од 
Републичкиот инвестиционен фонд; 

в) од дотацијата на Општиот инвестиционен 
фонд на ФНРЈ. 

2) Средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд ќе се употребат: 

а) за покривање на обврските поради пречеко-
рување на износите по одобрените инвестициони 
кредити од Општиот инвестиционен фонд; 

б) за покривање на обврските што настанаа по 
прописите за гаранциите и учеството во инвести-
циите за кои се одобрете заеми од Општиот инве-
стиционен фонд,; 

в) за цродолжување на работите на објектите 
чија изградба е започната во 1955 година; 

г) за реконструкција и рационализација во по-
стојаните стопански организации во индустријата 
и рударството, земјоделството, аутосообраќајот, 
градежништвото и угостителството; 

д) за нови инвестиции во земјоделството, 
ѓ) за дотација на фондот за уредување на во-

дите; 
е) за дотација на фондот за истражувачки ра-

боти; 
ж) за дотација на Републичкиот фонд зачуна-

предување на шумарството. 
3) Народната банка на ФНРЈ — Централа за 

Народна Република Македонија ќе распише оддел-
ни конкурси за следните работи: 

а) за стопанските организации во индустријата 
и рударството; 

б) за стопанските организации во аутосоо|бра-
ќајот; 

в) за стопанските организации во градежни-
штвото; 

ѓ) за земјоделските стопански организации и 
индивидуалните земјоделски производители; 

д) за трговијата, угостителството и туризмот. 
4) Се овластува Извршниот совет да донесе по-

блиски прописи за условите под кои ќе им се до-
делуваат кредити на стопанските организации и 
индивидуалните земјоделски производители. 

5) Се овластува Извршниот совет да донесе про-
писи за укинување на постојниот инвестиционен 
фонд и пренесување на правата, обврските и сред-
ствата на Републичкиот инвестиционен фонд, фор-
миран со овој Општествен план. 

3. 
Републички фонд за кредитирање на станбената 

изградба 

1) Средствата на Републичкиот фонд за креди-
тирање на станбената изградба ќе се формираат од: 

а) придонесот за фондот за кредитирање на 
станбена изградба што ќе уплатуваат по посебни 
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1 прописи градилиштата кои се прогласени за при-
времени; 

б) придонесот што се уплатува во Републи-
чкиот фонд за кредитирање на станбената изград-
ба од општинските фондови за кредитирање на 
станбената изградба. 

Се овластува Извршниот совет да пропише кои 
градилишта се сметаат за привремени. 

2) Средствата од фондот за кредитирање на 
станбената изградба ќе се употребуваат за давање 
на кредити за станбената изградба спрема посебни 
прописи. 

3) Републиката учествува во општинските фон-
дови за кредитирање на станбената изградба со 10% 

Во општинските фондови за кредитирање на 
станбената изградба што се формираат на тери-
торијата на град Скопје Р е п у б л и к а т а не учествува. 

4. 
Републички фонд за унапредување 

на земјоделството 

Средствата на Републичкиот' фонд за унапре-
дување на земјоделството се формираат со издво-
јување 6% од данокот на доход од земјоделството'. 

Средствата што ќе се формираат со примена на 
стопата од претходниот став ќе изнесуваат во 1956 
година околу 91 милион динари. 

Средствата на Републичкиот фонд за унапреду-
вање на земјоделството ќе се употребат: 

а) за субвшционирање на производството на 
квалитетно семе; 

б) за субвенционирање на овошниот1 саден ма-
теријал; 

в) за набавка на квалитетен расплоден машки 
добиток; 

г) за инвестиции во републичките земјоделски 
установи и заводи; 

д) за други намени за унапредување на земјо-
делството. 

5. 
Републички фонд за унапредување на шумарството 

Средствата на Републичкиот фонд за унапре-
дување на шумарството ќе се формираат со дота-
ција од Републичкиот инвестиционен фонд. 

Сјредствата на овој фонд ќе се употребат : 
а) за финансирање изградбата на шумски па-

тишта; 
б) за наменски дотации на околиските фондови 

за унапредување на шумарството. 
Во 1956 година Републиката не учествува во 

околиските фондови за унапредување на шумар-
ството. 

6. 
Фондови за патишта 

1) Се формираат фондови за патишта на Ре-
публиката, околиите и општините. 

Средствата на фондовите за паштите ќе се 
употребуваат за инвестиционо и редовно одржу-
вање и модернизација на патиштата. Средствата на 
фондовите за патишта на општините што потекну-
ваат од месниот самопридонес, можат да се упо-

требат и за изградба на нови патишта од IV ред, 
како и за приклучоци на овие патишта. 

2) Приходите на фондовите за патишта се рас-
пределуваат по одделни фондови и тоа: 

а) Данок на промет на транспортните услуги од 
приватни возила. 

Фондови за патишта 
Републички Околиски 

во Скопска околија 90% 10% 
во Кумановска околија 40 60 
во Тетов1Ска околија 70 30 
во останатите околии — 100 
б) Државни такси за моторни возила. 

Фондови за патишта 
Републички Околиски 

во Скопска ^околија 90% 10% 
во Кумановска околија 40 60 
во Тетовска околија 70 30 
во останатите околии — 100 

в) Државни такси од запрежни возила. 

Фондови за патишта 
Републички Окол. Општин. 

во Скопска околија 50 20 30 
во останатите околии — 70 30 

г) Општински такси на возилата, во сите око-
лии 50% во околиските фондови 'За патишта 50% 
во општинските фондови за патишта. 

3) Во Републичкиот фонд за патишта во 1956 
година ќе се формираат средства во износ од око-
лу 87 милиони динари. 

Средствата на овој фонд ќе се употребат за 
одржување на патот од I ред Качаник — Скопје— 
Гевгелија и дотации на околиските фондови за па-
тишта. Се овластува Извршниот совет да ја одреди 
висината на дотациите на патните фондови на око-
лиите. 

7. 
Републички фонд за истражувачки работи 

Се формира Републички фонд за истражувачки 
работи. 

Средствата на Републичкиот фонд за истражу-
вачки работи се формираат од дотации и прихо-
дите што се добиваат со продажба на рудата до-
биена при истражувачките работи. 

Средствата на овој фонд ќе се употребат пр-
венствено за истражувачки работи, за рударски, 
геолошки^ технолошки и научноистражувачки ра-
боти на металите, неметалите и јагленот. 

Се овластува Извршниот совет да изврши рас-
поделба на средствата на овој Фонд и да пропише 
начин за користење на средствата. 

8. 
Републички фонд за уредување на водите 
Се формира Републички фонд за уредување на 

водите. 
Средствата на овој Фонд ќе се формираат од 

дотации и од други средства што ќе се утврдат со 
одделни прописи. 
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Средствата што ќе се формираат во 1956 година 
ќе се употребуваат: 

а) за студии и истражувања во мелиорација; 
б) за студии и уредување на пороите. 
Се овластува Извршниот совет да донесе про-

писи за начинот за користењето на средствата. 
. , . | 

ГЛАВА XX 

ВКУПНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА 
И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА 

1. 
Во 1956 година Републиката ќе располага со 

средства во износ од 12.171 милион динари. 

2. 
Средствата од претходниот оддел Републиката 

ќе ги обезбеди од следните извори: 
Во мил. 
динари 

а) данок на промет 1.935 
б) данок на промет од вино и ракија 6 
в) данок на промет од транспортни услуги 49 
г) данок на промет од тутунопроизводителите 47 
д) учество во средствата за буџетите на око-

лиите од добивката на стопанските орга-
низации 132 

ѓ) данок на доход од земјоделството 209 
е) данок на доход од други занимања и имоти 38 
ж) ануитета 930 
з) буџетски приходи 174 
и) придонес за станбената изградба 163 
ј) такси на моторни и запрежни возила 33 
к) дотации од федерацијата на буџетот 2.650 
л) дотации од Општиот инвестиционен фонд 

на Републичкиот инвестиционен фонд 5.800 

ГЛАВА XXI 

УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА (НА РЕПУБЛИКАТА 

1. 
1) Средствата со кои не располага Републиката 

во 1956 година во висината од 12,171 милион динари 
се распределуваат: 

ВО1 м и л . 
; динари 

а) Републички буџетски инвестиции 526 
б) Општествени фондови 3.440 
в) Дотации на народните одбори 934 
г) Републички инвестиционен фонд 5.553 
д) Фонд за кредитирање на станбената 

изградба _ 163 
ѓ) Фонд за унапредување на земјоделството 91 
е) Фонд за унацредување на шумарството 335 
ж) Фонд за уредување на водите 652 
з) Фонд за истражувачки работи 190 
и) Фонд за патишта 87 
ј) Помош на град Скопје — за изградба на 

училишта 200 
2) Средствата што му се доделуваат на град 

Скопје како помош за изградба на училишен про-

стор ќе се употребат во согласност со Извршниот 
совет. 

2. 
Сресдтвата за дотации на народните одбори се 

доделуваат на: 
во милиони динари 

Кумановска околија 185 
Охридска околија 429 
Тетовска околија 198 
Штипска околија 123 

3. 
Средствата за републички буџетски инвестиции 

ќе се употребат за: 
во мил. 
динари 

1. просветни објекти' 
а) довршување на Радио-станицата в о 

Скопје 24,5 
б) довршување на адаптацијата на згра-

дата на Ректоратот во Скопје 15 
в) довршување на Сеизмолошката ста-

ница во Скопје 11 
2. инвестиции во здравствени објекти 

а) клинички блок 85 
3. станбена изградба за потребите на адми-

нистрацијата на Извршниот совет 100 
4. за најнеопходни работи во врска со до-

вршување и конзервирање на објек-
тите чија изградба е финансирана во 
1955 година 

Се овластува Извршниот совет да изврши рас-
поделба на овие средства. 

ГЛАВА ХХП 

1. 
Се овластува Извршниот совет да донесува по-

блиски прописи и мерки за спроведување на Оп-
штествениот план. 

2. 
Општествениот1 план на Народна Република 

Македонија влегува во сила од денот на објавува-
њето, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година. 

102. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТОТ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
(РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ) ЗА 1956 ГОДИНА 

На основа чл. 71 точ. 11 од Уставниот закон зу 
основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија, се прогласува Законот за буџетот на 
Народна Република Македонија (Републички бу-
џет) за 1956 година, што го усвои Народното собра-
ние на Народна Република Македонија на седни-
цата на Републичкиот собор одржана на 25 
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и 26 април 1956 годиш и на седницата на Соборот 
на производителите одржана на 25 и 26 април 1955 
година. 

У Зр.,6 
10 мај 1956 година 

Скопје 

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

З А К О Н 

ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА (РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ) 

ЗА 1956 ГОДИНА 

Член. 1 

Републичкиот буџет за 1956 година со следните 
прилози содржи: 

I. Републичкиот' буџет 

со приходи од , Динари 2.450^000.000 
со расходи од Динари 5.100,000.000 

и со вишок на расходи над 
приходите Динари 2.650,000.000 

II. Претсметките на установите со самостојно 
' финансирање 

со приходи од Динари 2.010,841.000 
со расходи од Динари 2.418,491.000 

и со вишок на расходи над 
приходите Динари 407,650.000 

III. Претсметките на одделните фондови 
со приходи од Динари 1.020.000.000 
со расходи од Динари 1.038.222.000 

и со вишок на расходи над 
приходите Динари 18,222.000 

Член 2 

Вишокот на расходите над приходите по бу-
џетот на Народна Република Македонија (Репу-
блички буџет), во вкупен износ од Дин. 2.650^00.000 
се покрива со дотација на Сојузниот буџет. 

Член 3 

Вишокот на расходите по цретсметките на ус-
тановил^ со самостојно финансирање, во вкупен 
износ од Динари 407,650.000 се покрива со дотација 
од Републичкиот буџет. 

Член 4 

Вишокот на расходите по претсметките на 
одделните фондови, во вкупен износ од Динари 

18,222,000 се покрива со дотација од Републичкиот 
буџет. 

Член 5 

Се овластува Извршниот совет да ги утврди 
процентите по кои установите со самостојно фи-
нансирање ќе извршат распоред на вишокот на 
сопствените приходи над планираните по одделни 
фондови^ а кој вишок ќе го остварат со успешно 
организирање на работата во текот на 1956 година. 

Член 6 

Се овластува Извршниот совет на. Народното 
собрание да при 'укинувањето, спојувањето' и ме-
нувањето на републичките органи и установи рас-
ходите одобрени по нивните пресметки да ги рас-
пореди на новооснованите, споените и изменетите 
републички органи и установи и да ги утврди нив-
ните пресметки. 

Член 7 

Средствата што надлежните заводи за социјал-
но осигурување, во смисла на чл. 24, 26 и 29 од 
Законот за здравственото осигурување на работни-
ците и службениците, ги враќаат во полза на 
поодделните позиции во личните расходи по прет-
сметите Иа републичките органи и установи не 
можат да се користат без согласност од надлеж-
ниот орган за финансии. 

Член 8 

На терет партиите и позициите на функционал-
ните расходи по пресметките на државните орга-
ни и установи не можат да се вршат расходи кои' 
имаат соответна намена по позиции во личните и 
оперативните расходи по пресметките. 

Член 9 

На терет кредитите цредвидени во пресметките 
на републичките органи и установи за плаќање на 
придонесот за социјално осигурување и придоне-
сот на станбената изградба не можат да се позго-
лемуваат по пат на вирман Кредитите за исплата 
на личните расходи. 

Член 10 
Г 

Нови поставувања кај републичките органи и 
установи и установите со самостојно' финансирање, 
доколку за таа цел во пресметките не се обезбе-
дени потребни финансиски средства и со систе-
матизацијата нема утврдено' работни места, можат 
да се вршат само со цретходна согласност на Из-
вршниот совет. 

Член 11 

Овој закон влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на НРМ" со важ-
ност од 1 јануари 1956 година, 
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ПРЕГЛЕД 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ПО БУЏЕТОТ НА НАРОДДА; РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ПРИХОДИ РАСХОДИ 

Приходи од стопанството 2.120,000.000 
Приходи од населението 156,000.000 
Приходи од републичките органи и 

установи ^15,090,000 
Останати приходи 58,910.000 
Дотација за урамнотежување на 

буџетот 2.650,000.000 

ВКУПНО: 5.100,000.000 

I. Расходи на републичките органи и установи: 
— расходи за нестопански инвести-

ции на републичките органи и 
установи , 616,260.000 

— лични, оперативни и функцио-
нална раехоид на републичките 
органи и установи . . . . . 2.565,494.000 

— илинденски пензии 80,000.000 
— дотации на установите со само-

стојно финансирање 351,450.000 
— дотации на општествените орга-

низации * 81,300.000 
— дотација на Републичкиот фонд * 

за стипендии 18,222.000 
— буџетски резервен фонд 253,274.000 

И. Дотации и помош на околиите 1.134,000.000 
на Кумановска околија 185,000.000 
на Охридска околија 429,000.000 
на Тетовска околија 198,000.000 
на Штипска околија 122,000.000 
помош на град Скопје 
за изградба на учили- , 
шии згради 200,000.000 

ВКУПНО: 5.100,000.000 

103. 
У К А 3 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШ-
НАТА СМЕТКА ПО БУЏЕТОТ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1954 ГОДИНА 

На основа чл. 71 точ. 11 од Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија, се прогласува Законот за завршната 
сметка по буџетот на Народна Република Македо-
нија за 1954 годинађ што го усвои Народното собра-
ние на Народна Република Македонија на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 25 и 26 
април 1956 година и на седницата на Соборот на 
производителите одржана на 25 и 26 април 1956 го-
дина. 

У бр. 7 
10 мај 1956 година 

л Скопје 
Претседател Претседател, 

на НаЈродното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, е. -р. Љупчо Арсов, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ПО БУЏЕТОТ НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 1954 ГОДИНА 

I. 
Член 1 

Остварените цриходи и извршените расходи во 
буџетската 1954 година по буџетот на Народна Ре-
публика Македонија изнесуваат и тоа: 

Приходи Динари 8.040,703.674 
Расходи Динари 7.769,852.826 
Вишок приходи Динари 270,85»0.848 

II. 

Остварените приходи и извршените * расходи во 
буџетската 1954 година по завршните сметки за 
извршување претсметките на приходите и расхо-
дите на установите со самостојно финансирање из-
несуваат, и тоа: 
Приходи Динари 1.202,472.887 
Расходи Динари 1.145,964.038 

Член 2 

Се одобрува завршната сметка по буџетот' на 
Народна Република Македонија за 1954 година, 
составена согласно' прописите по член 48 и 49 од 
Основниот закон за буџетите. 

Член 3 

Завршната сметка по буџетот на Народна Ре-
публика Македонија за 1954 година заедно со за-
вршните сметки на установите со самостојно фи-
нансирање е составен дел од овој закон. 

Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот од обја-
вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". < ! 
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104. 
На основа чл. 160 во врска со чл. 85 став 1 од 

Законот за правата и должностите, изборот и от-
повикувањето на народните пратеници на Народ-
ното собрание на Народна Република Македонија, 
Републичката изборна комисија 

ОБЈАВУВА 
дека за дополнителните избоди за народен прате-
ник во Републичкиот собор на Народното собрание 
на Народна Република Македонија, што ќе се 
одржат во изборната околија Ш на 3 јуни 1956 
година, е потврдена кандидатурата на Страшо 
Трендов Христов, од Скопје. 

Бр. 40 
17 мај 1956 година 

Скоцје 
Републичка изборна комисија 

Зам. Секретар, Пјретседател, 
Тома Лазаров, е. р. Асен Грзртче, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 

ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 
На основа дозволата од Советот за стопанство 

на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
7080/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 153, рег. 
бр. 153, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар 
Алил Ќазим Асановски, со седиште во Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: изработка и 
продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алил 
Ќазим Асановски. (595) 

На' основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
6876/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 154, рег. 
бр. 154, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Димитар Горгев Коцевски, со седиште во Кума-
ново. Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
машки алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Ѓорѓев Коцевски. (596) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
6908/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 152, рег. 
бр. 152, занаетчискиот дуќан под фирма: Ќурчија 
Драги Стој манов Манасиевски, со седиште во Ку-
маново. Предмет на работата на дуќанот е ќурчи-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драги 
Огојманов Манасиевски. (597) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на ДО на Градската општина — Куманово, бр. 
5964/55 грд. е запишан во регистарот на занаетчи-

ските дуќани и работилници на страна 151, рег. 
бр. 151, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар 
Момчило Борисов Арсиќ, со седиште во Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: коларски изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мом-
чило Борисов Арсиќ. (598) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
6227/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 150, рег. 
бр. 150, занаетчискиот дуќан под фирма: Ориентал-
слаткар Милан Арсов Андоновски, со седиште во 
Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: из-
работка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
лан Арсов Андоновски. (599) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
7761/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 170, рег. 
бр. 170, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Трајко Борисов Деспотовски, со седиште во Ку-
маново. Предмет на работата на дуќанот е: шиење 
на машки алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко 
Борисов Деспотовски. (600) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
7776/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 169, рег. 
бр. 169, занаетчискиот дуќан под фирма: Ќурчија 
Благој Нацев Јаневски, со седиште во Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: ќурчиски изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќ|е ја потпишува сопственикот Благој 
Нацев Јаневски. (601) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
7747/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 168, рег. 
бр. 168, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Ристо Ангелов Давовски, со седиште во Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: шиење на маш-
ки алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Ангелов Давовски. (602) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
3101/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 148, рег. 
бр. 148, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер 
Нијази Рамадан Фазлиовски, со седиште во Ку-
маново. Предмет на работата на дуќанот е: бер-
берски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нијази 
Рамадан Фазлиовски. (603) 



Бр. 12 — Стр. 206 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 19 маЈ 1956 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр 
2204/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 147, рег. 
бр.' 147, занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач 
Станојко Митев ^Станојковски, со седиште во Ку-
маново. Предмет на работата на дуќанот е: сарач-
ки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ста-
нојко Митев Станој ковски. (604) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
3281/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 146, рег. 
бр. 146, занаетчискиот дуќан под фирма: Конду-
раџија Ристо Стојанов Гориќ, со седиште во Ку-
маново. Предмет на работата на дуќанот е: конду-
раџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Стојанов Гориќ. (605) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
4941/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 145, рег. 
бр. 145, занаетчискиот дуќан под фирма: Оџачар 
Вереш Јосипа Степан, со седиште во Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: оџачарски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вереш 
Јосипа Степан. (606) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
6211/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 149, рег. 
бр. 149, занаетчискиот дуќан под фирма: Конду-
раџија Бранко Ванев Стојановски, со седиште во 
Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: кон-
дураџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бран-
ко Ванев Стојановски: (607) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
7700/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 160, рег. 
бр. 160, занаетчискиот дуќан под фирма: Ориен-
тал-слаткар Драгољуб Ѓорѓев Колевски, со седи-
ште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот 
е: изработка и продажба на слатки. 

Фирмата ќ)е ја потпишува сопственикот Дра-
гољуб Горгев Колевски. (608) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
7566/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 159, рег. 

бр. 159, занаетчискиот дуќан под фирма: Ориен-
тал-слаткар Андуш Димов Трајковски, со седиште 
во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: 
изработка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ан-
душ Димов Трајковски. (609) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
7696/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќ!ани и работилници на страна 158, рег. 
бр. 158, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенеке-
џија Петровиќ Александар Божидар, со седиште во 
Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: те-
некеџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пет-
ровиќ Александар Божидар. (610) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
6922/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 161, рег. 
бр. 161, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар 
Мустафа Фериз Заими, со седиште во Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: изработка и 
продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муста-
фа Фериз Заими. (611) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
7675/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 162, рег. 
бр. 162, занаетчискиот дуќан под фирма: Ориентал-
слаткар Драгомир Спиров Ангелковски, со седи-
ште во Куманово. Предмет на работата на дуќа-
нот е: изработка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дра-
гомир Спиров Ангелковски. (612) 
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