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ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 1955 ГОДИНА 

ДЕЛ ПРВИ 

ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТОКОТ НА СТОПАН-
СТВОТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО 1954 ГОДИНА 

ГЛАВА I. 

ВКУПЕН ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД 

Вкупниот општествен производ пресметан врз 
база на истите цени го покажува следното дви-
жење: 

ГЛАВА II. 

ПРОМЕНИ ВО РАЗВИТОКОТ НА 
СТОПАНСТВОТО ВО 1954 ГОДИНА 

На формирањето на вкупниот општествен про-
извод во 1954 година битно влијаеја следните ф а к -
тори: порастот на индустриското производство врз 
база на поинтензивно користење на постоеќите ка-
пацитети, зголемувањето на извозот, особено на 
тутунот, смалувањето на вкупните инвестициони 
вложувала и смалениот обем на градежната деј-
ност во 1954 година, како и значителното потфр-
лање на земјоделското производство поради непо-
волните временски услови. Сето ова имаше вли-
јание во расподелбата на општествениот производ 
и националниот доход, на формирањето' на цените 
и личната потрошувачка. 

Стопанскиот развиток во 1954 година особено 
се карактеризира со следните моменти: 

1. Понатамошен пораст на индустриското про-
изводство коешто во 1954 година е најголемо про-
изводство постигнато од ослободувањето до де-
неска. 

2. Смалување на градежната дејност во 1954 
година во однос на 1953 година. Градежните ра-
боти во 1954 година се намалени за 19% во однос 
на 1953 година. 

3. За земјоделството 1954 година претставува 
неповолна година во којашто обемот на производ-
ството во однос на 1953 година се намали за околу 
2.000 милиони динари или за 7% сметано по цените 
од 1954 година. 

4. Зголемување на извозот во 1954 година, а 
особено значајното зголемување на извозот на ту-
тун и други индустриски производи. 

5. На стопанството во 1954 година влијаеше и 
ненавременото пуштање во погон на некои значи-
телни индустриски капацитети. Освен тоа и пу-
штањето во погон на некои објекти е одложено за 
идната година. 

6. Покрај овие моменти, на стопанството вли-
јаеше и покачувањето на цените на репродукцио-
ниот материјал, како и покачувањето на цените на 
стоките за широка потрошувачка, што се одрази 
врз животниот стандард на трудбениците. 

1. 

ПОРАСТ НА ИНДУСТРИСКОТО 
ПРОИЗВОДСТВО 

1. Во споредба со 1953 година, физичкиот обем 
на производството во индустријата и рударството 
во 1954 година е зголемев за 23%. Досега најголем 

Година Индекс^ 
1953 1954 1953 — 100 

Вкупен општествен производ 
(во милиони динари) 59.352 61.309 103,3 

Вкупен општествен производ 
по глава на жител (во дин.) 45.518 45.609 100,2 

Општествениот производ во 1954 година е 
пресметан според процена на извршувањето а во 
1953 година, е по цените од 1954 година и врз осно-
ва на завршните сметки. 
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обем на индустриското производство во повоениот 
период е постигнат во 1950 година. Во 1951 година 
физичкиот обем на производството знатно опадна 
под нивото постигнато во 1950 година, додека во 
1952 и 1953 година физичкиот обем на производ-
ството расте, но сепак, под нивото на 195̂ 0 година. 
Во 1954 година обемот на индустриското производ-
ство' значително го надминува досега најголемото 
постигнато производство во 1950 година. 

2. Развитокот на индустриското производство 
по стопански гранки е следниот: 

1953 г. 1954 тЛ) 
Производство на елект. енергија 100 131 
Производство на јаглен 100 79 
Обоена металургија 100 99 
Производство на неметали 100 131 
Метална индустрија 100 115 
Индустрија на елект. материјал 100 140 
Хемиска индустрија 100 146 
Индустрија на градежен материјал 100 115 
Дрвна индустрија 100 100 
Индустрија на хартија 100 128 
Текстилна индустрија 100 138 
Индустрија на кожи 100 182 
Прехранбена индустрија 100 126 
Графичка индустрија 109 118 
Тутунова индустрија 100 172 
Вкупно индустрија и рударство 100 123 
Експлоатација на шуми 100 103 

Зголемување на производството во однос 
предвидувањата со Општествениот1 план за 1954 
година забележуваат следните стопански гранки: 
обоената металургија, кожната индустрија и туту-
новата индустрија. Зголемувањето на производ-
ството к а ј овие стопански гранки се должи првен-
ствено на подоброто користење на капацитетите и 
на подобрата снабдувачка 'со суровини ка ј туту-
новата индустрија. 

Предвидениот пораст на производството со 
Општествениот план за 1954 година во електро-
стопанството, индустријата на хартија и графич-
ката индустрија е ^стварен. 

Останатите стопански гранки во однос на 
предвидувањата со Општествениот план покажу-
ваат извесно' намалување. Меѓутоа, во однос на 
минатата година и к а ј тие гранки порастот е зна-
чителен. 

Намалувањето во ,однос на предвидувањава со 
Општествениот план ка ј овие стопански гранки се 
должи во најголема мерка на следното: на лошите 
атмосферски услови во првиот квартал, на нена-
временото пуштање во погон на капацитетите што 
беа предвидени со Општествениот план (Фабри-
ката за стакло, Фабриката за порцулан) и дело-
мично поради нередовното снабдување со елек-
трична енергија. 

Во производството' на јаглен не е постигнато 
предвиденото ниво, поради лошите временски и 
транспортни услови. 

Предвиденото производство во индустријата на 
неметали Не е постигнато поради неблаговреме-
ното пуштање во погон на Фабриката за порцулаи 

Процена на извршување. 

во Титов Велес и одлагањето на пуштањето во по-
гон на Фабриката за стакло во Скопје. Неблаго-
временото пуштање во погон на Фабриката за 
пордулан во Титов Велес се должи на неблаговре-
меното извршување на завршните работи, а одла-
гањето на пуштањето во погон на Фабриката за 
стакло е последица на неблаговременото плаќање 
на увозната опрема поради познатите тешкотии 
во платниот биланс. 

Предвидувањата по Општествениот план ве 
металната индустрија не се остварени поради тоа 
што за некои асортименти (сив лив) немало поба-
рувачка на пазарот. Предвидувањето со Опште-
ствениот план во хемиската индустрија не е оства-
рено поради потфрлувањето на производството на 
бои и лакови. 

Временските услови во првиот квартал дове-
доа до тоа предвидувањата во градежната инду-
стрија да не се остварат. 

Извесно потфрлување во' текстилната индус-
трија се должи на нередовното снабдување со су-
ровини. 

Поради сушата во земјоделството, прехранбе-
ната индустрија работеше со намален капацитет, 
заради кое предвидувањата со Општествениот план 
не се остварени. 

3 Порастот на индустриското производство 
овозможи покачување на бројот на запослените 
во индустријата и рударството. 

Во 1954 година запослени се 3.740 работници 
и службеници повеќе од средно запослените во 
1953 година. 

4. Во 1954 година пуштени се во погон след-
ните капацитети: 

а) Во електростопанството пуштен е во погон 
III котел на ТЕД Маџари во' Скопје со капаците-
тот од 1ј9 М\У. 

б) Во текстилната индустрија пуштена е во 
погон кончалницата на свиларскиот комбинат во 
Титов Велес со капацитет од 50 тони. 

в) Кон крајот на 1954 година пуштена е во 
погон Фабриката за порцулан во Титов Велес со 
капацитет од 6.250 тони санитарна ќерамика и ќе-
рамика за домаќинство. 

2. 
ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО 

1. На формирањето на вкупниот општествен 
производ влијаеше смалувањето на земјоделското 
производство како последица на неповолната го-
дина во земјоделството. 

2. Вредноста на земјоделското производство по 
гранки во 1954 година изнесува: 

Вредност на производството 
Гранка 1930/39 - 1 0 0 ^ ) 

1947/51 1951 1953 1954 
Поледелство 124,4 129,8 138,5 127,9 
Овоштарство 163,0 169,7 208,0 178,1 
Лозарство 139,1 143,9 128,0 147,0 
Сточарство 91,7 ' 92,5 110,2 97,6 
Рибарство 114,4 ШО,О 103,0 105,5 
Дом. преработка 94,8 85,2 98,0 94,0 

В к у п н о : 114,5 117,3 129,1 118,6 

Вредноста на производството пресметана по 
исти цени. 
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Лошите временски услови неповолно се одра-
зија особено на поледелството, овоштарството и 
сточарството. Се оценува дека во поледелството 
производството е помало од 1953 година за околу 
1%, во овоштарството за околу 14%, во сточар-
ството за околу 11%?. 

Лозарството е единствената гранка што забе-
лежила зголемување на производството. Се оце-
нува дека овој пораст ќе изнесе околу 19%с повеќе 
во однос на, 1953 година. 

3. Движењето на производството на главните 
земјоделски производи се гледа од следниот пре-
глед: 

Физички обем во 1930/39 — 100 
1947/51 1951 1953 1954 

Пшенида и 'рж 80,3 92,6 100,0 74,1 
Пченка 89,6 97,0 105,0 76,4 
Ориз 135,0 161,0 3640 564,6 
Афион семе 74,0 144,0 108,0 29,1 
Афион смола 48,0 78,0 60,0 16,8 
Памук 308,0 214,0 206,0 336,8 
Тутун 242,0 220,0 235,0 214,1 
Овоштие вкупно 202,0 194,0 251,0 193,6 
Грозје 135,0 136,0 122,0 135,7 
Месо 94,0 78,0 102,0 92,2 

Според предвиденото по планот за 1954 година, 
производството на пшеницата и 'ржта е помало за 
околу 30.000 тони, а според оствареното во 1953 го-
дина, производството е помало за околу 45.ООО тони. 

Во производството на афион смола има нама-
лување за 21,6 тони во однос на предвиденото со 
планот за 1954 година, како и во однос на остваре-
ното во 1953 година. Во производството на афион-
ско семе остварено е помалку од 1.600 тони во од-
нос на предвиденото со планот, односно 1.190 тони 
помалку според оствареното производство во 1953 
година. 

Производството на ориз е зголемено за околу 
11.000 тони според планираното-, односно за 7.700 
повеќе од оствареното во 1953 година. 

Производството на памук е зголемено за околу 
1.800 тони повеќе од предвиденото со планот, од-
носно за околу 1.600 тони од оствареното во 1953 
година. 

Покрај тоа зголемено е и производството на 
грозје. 

Зголеменото производство доаѓа како резултат 
на инвестиционите вложувања во мелиорациите, 
лозарството и друго, како и поради стимулансот 
на цените на памукот и оризот. Покрај тоа, расчи-
стувањето на имовинските односи, односно после 
реорганизацијата на се ланс,ките работни задруги, 
придонесе за зголемено стимулирање на производ-
ството. 

4. Во текот на 1954 година преземени се след-
ните позначајни мерки за побрзиот развиток на 
селското стопанство: 

а) Продолжено е со инвестиционите вложува-
ња во мелиоративните работи во Повардарјето и 
во други локални мелиорации. Преземени се мерки 
за студиски и истражни работи во мелиорациите 
и за користење на водите за наводнување. Во ме-
лиоративните работи се вложени 887 милиони ди-

нари, а за студиски и истражни работи за навод-
нување и одводнување 90 милиони динари. 

б) Дадени се гаранции од народните одбори за 
инвестиционите вложувања во кланици, ладил-
ници, силоси, ,млинови и друго, во износ од 1.524 
милиони динари. Во 1954 година за оваа цел е ин-
вестирано 764 милиони динари. 

в) Преземени се мерки за обезбедување на 
производството на квалитетен семенски материјал. 
Во 1954 година произведено е 480 тони семе од раз-
ни житни и крмни култури, 4,5 тони памуково 
семе, околу 0,5 тони разни градинарски семиња и 
170 тони семенски компир. 

Преземени се мерки за зголемување производ-
ството на овошни и лозови садници, а подобрен е 
и нивниот асортиман. Во 1954 година произведено 
е вкупно 240.00) овошни садници и 3.250.000 кале-
ми — ожилени. 

г) Во 1954 година превземени се агротехнички 
мерки за зголемување приносите во' земјоделското 
производство. Употребено е 4.000 тони вештачко 
ѓубре што претставува зголемување од 29%? во спо-
редба со' 1953 година, односно употребено е 8 ки-
лограми вештачко ѓубре на хектар оранична по-
вршина според 5,6 килограми во 1953 година. 

д) Преземени се мерки за подобрување на 
службата за заштита на растенијата. Во 1954 год. 
основани се 7 станици за заштита на растенијата, 
што претставува знатна мерка за зголемување 
приносите и унапредување на земјоделското про-
изводство. 

5. Во 1954 година се премина на оданочување 
на земјоделските производите,ли врз база на ката-
старски доход. Со воведувањето на катастарот се 
наиде на доста тешкотии поради кое само во десет 
околии е извршено задолжување врз база на ка-
тастарот. Катастарските операти се воведени во 
сите околии освен во Кривопаланечка, Титовве-
лешка и Малешевска, чии катастари ќе бидат из-
готвени во текот на 1955 година. Во околиите во 
коишто катастарските операти ќ1е бидат готови до 
крајот на оваа година, задолжувањето на данокот 
ќе се изврши дополнително' врз база на тие опе-
рати. Иако катастарот не е воведен благовремено 
во сите околии на Републиката, сепак оданочува-
њето по катастарот создаде поголема заинтереси-
раност ка ј земјоделските производители за пого-
лемо производство. 

6. Во 1954 година се донесоа неколку значи-
телни прописи од областа на земјоделството и тоа: 
Законот за унапредување на овоштарството, Зако-
нот за унапредување на лозарството и Законот за 
унапредување на сточарството. 

Примената на овие прописи ќе придонесе за 
побрзо развивање на овие земјоделски гранки. 

ШУМАРСТВО 

1. Во 1954 година амортизацијата во шумските 
стопанства од која се финансираат инвестициите 
за шумско-техничките работи, е зголемена за око-
лу 15%;. Инвестициите за шумско-техничките ра-
боти главно се утрошени за изградба на патишта 
за отворање на нови шумски комплекси и високо-
пЈланински пасишта, потоа за изградба на шумар-
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ски и ловни куќи, поила и цистерни во високопла-
нинските пасишта/ Покрај тоа, од дотациите на 
Републиката и народните одбори извршувани се 
инвестиции за пошумување на голети и ветроза-
штитни појаси, ,,ка,ко и за рееурекција на шумите. 

2. Приходите на шумските стопанства беа зго-
лемени за околу 105 милиони динари. Ова зголе-
мување е резултат на зголемената сеча на дрвната 
маса како и на зголемувањето на цената на др-
вото на корен. Цената на дрвото на корен зголе-
мена е просечно за 28%? во однос на 1953 година 
а сечата е зголемена за 25%?. 

3. Во 1954 година беа обезбедени вкупно' суб-
венции на шумските стопанства во износ од 281 
милиони динари. Се констатира дека предвидените 
субвенции не беа утрошени за онаа цел за која 
беа наменети. 

4. Во 1954 година се премина кон наддавање 
на зимските и летните пасишта. Наддавањето на 
високопланинските пасишта со помали исклучоци, 
се спроведоа со успех. Меѓутоа, наддавањата на 
зимските пасишта не беа спроведени со успех, 
главно поради малиот капацитет на овие пасишта 
и големиот број на интересенти за нивното ползу-
вање, како и поради ^економското наддавање од 
страна на сточарските стопанства. 

ГРАДЕЖНА ДЕЈНОСТ 

1. Вредноста на извршените градежни работи 
во 1954 година заедно со инвестициите на Југосло-
венската Народна Армија се проценува на 11,5 ми-
лијарди динари. Во однос на извршените градежни 
работи во 1953 година, градежните работи во 1954 
I одана се помали за околу 19%?. 

2. Структурата на изградбата во 1954 година во 
извесна мерка се менува во полза на објектите од 
општествениот стандард, што доаѓа главно поради 
намалувањето на обемот на инвестициите за основ-
ната инвестициона изградба и што започнатите 
објекти од основната инвестициона изградба се 
наоѓаат во завршна фаза. 

3. Во 1954 година прв пат се воведе системот 
на наддавања во градежништвото. Меѓутоа, во таа 
година наддавањата опфаќаа сосем мал обем на 
градежни работи. Во 1954 година знатно се про-
шири овој систем на наддавања. Се цени дека на 
објектите издадени по пат на наддавања се постиг-
нати уштеди за околу 10%? од вредноста на п р е -
сметковните суми. Меѓутоа, во случај на поска-
пување или поевтинување на главните градежни 
материјали скоро на сите наддавања постојат 
клаузули за регрес. Цените на главните градежни 
материјали во 1954 година зголемени се средно за 
околу 29% што предизвика поскапување на гра-
дежните работи за околу 11%?. Поради ова, постиг-
натата уштеда преку наддавањата, нема да го даде 
соодветниот финансиски ефект. 

4. Движењето на запослените работници во 
1954 година не е во сразмера со намалената гра-
дежна дејност во однос на 1953 година. Се проце-
нува дека бројот на запослените е зголемен за 
околу 8%? но што е потребно за предвидениот обем 
на градежните работи. Зголемувањето бројот на 

запослените е резултат на дејството на инструмен-
тите предвидени со Општествениот план за 1954 
година за образувањето на платниот фонд и на 
внатрешните организациони слабости во пооддел-
ни градежни претпријатија. 

5. И во 1954 година дојде до израз недостигот 
на капацитети за завршно-занаетчиските работи 
што се одрази во' ненавременото завршување и да-
вање ЕО употреба на градежните објекти. 

6 Во 1954 година скоро за сите градежни о,б-
јекти постојат договорни односи помеѓу инвести-
торите и изведувачите, што е сосем позитивна по-
јава. Меѓутоа, во исполнувањето на договорните 
обврски се констатира појава на толеранција, како 
од едната така и од другата договорна страна што 
негативно се одрази на навременото завршување 
на објектите. 

7. Сразмерно со споменатото зголемување на 
цените во градежништвото, и обемот на градеж-
ните работи се намали за околу 11%?. 

5. 

ПРОМЕНИ ВО АВТОСООБРАЌАЈОТ 

1. Амортизацијата во авиосообраќајот е зголе-
мена за 15%? во однос на 1953 година. Истата тре-
баше да овозможи подобро одржување на транс-
портните средства и замена на дотрајаниге. Меѓу-
тоа, таа не ја изврши оваа улога поради следното: 

а) Вредноста на основните средства утврдена 
со пописот во автосообраќајот не одговара на де-
нешните пазарни цени за автотранспортните сред-
ства како од домашно производство така и од увоз. 
Цените на овие средства се далеку поголеми од 
износот на амортизацијата (делот за замена). 

б) Поради познатите тешкотии во платниот би-
ланс слободниот курс на девизите на претсметков-
ното место беше далеку повисок но што е предви-
ден со Општествениот план. 

в) Увозните материјали за одржување на соо-
браќајните средства, како и самите сообраќајни 
средства беа подложени на строг режим на увозни 
коефициенти, што придонесе цените несразмерно 
да се покачат. 

2. Предвидениот обем на транспортните услуги 
во 1954 година потфрли за 10% а но однос на из-
вршените транспортни услуги во 1953 година по-
голем е за 1%. 

3. Потфрлувањето на предвидениот обем на 
транспортните услуги е последица на потфрлува-
њето на теретниот сообраќај, додека патничкиот 
сообраќај е поголем за 3%? во однос на предвиду-
вањето со Општествениот план. 

4. Во 1954 година тарифата за теретниот соо-
браќај беше изменета со коешто цените на транс-
портните услуги се покачија во просек за 15% 
Оваа измена на тарифата уследи поради зголе-
мениве материјални трошоци во автосообраќајот, 
на суровините и помошните материјали. 
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6. 

ИЗМЕНИ ВО ТРГОВИЈАТА И УГОСТИТЕЛ-
СТВОТО 

1. Во 1954 година се изврши реорганизација на 
трговската мрежа. Пред реорганизацијата во На-
родна Република Македонија постоеја 837 стопан-
ски организации, а по извршената реорганизација 
бројот на стопанските организации од областа на 
стоковниот промет е зголемен на 1.979. Со ваква 
извршена реорганизација на трговската мрежа на 
мало создадени се услови за поголема конкурен-
ција на пазарот. Покрај тоа реорганизацијата при-
донесе набавката на стоките да се врши според 
вистинските потреби како по количини тѕСка и п)о 
сортименти. Овие позитивни страни се однесуваат 
првенствено на стопанските организации што се 
занимаваат со продажба на индустриски стоки, 
иако и во овој дел од трговската мрежа имаше не-
каде извесно прекумерно раздробување на мре-
жата КаЈ стопанските организации со селско-сто-
пански производи, реорганизацијата не ги даде 
очекуваните резултати. Покрај големата расцеп-
каност, овие организации не беа во состојба да ги 
опфатат сите расположиви пазарни одвишоци и 
остваруваат поголеми разлики во цените одошто 
пред реорганизацијата. 

2. Со реорганизацијата е опфатена и трговска-
та мрежа на големо. Пред реорганизацијата по-
стоеја 11 стопански организации и тоа сите во 
Скопје, а потоа 76 стопански организации со инду-
стриски стоки на големо. Реорганизацијата на тр-
говската мрежа на големо се спроведе вч поголема 
широчина што предизвика непотребно зголему-
вање на залихите на стоки, значително зголему-
вање на кредитите за обртни средства и успору-
вање на циркулацијата на стоките. Осем тоа, го-
лемиот број на трговските стопански организации 
на големо придонесоа за поскапување на стоките. 

3. Платниот систем во трговијата во текот на 
1954 година се измени. Истиот беше зависен од 
висината на остварениот стоков промет. Новиот 
начин на формирање на платниот фонд во трго-
вијата треба позитивно да се одрази на зголему^ 
вањето на стоковниот промет и на намалувањето 
на разликата во цените. Меѓутоа, определувањето 
на процентот за платен фонд од прометот, не се 
спроведе на време, а покрај тоа беше и неправилно 
одреден. Ова создаде несигурност к а ј стопанските 
организации. Како последица на ова трговијата 
остваруваше исти разлики на цени ка,ко и пред 
определувањето на процентот. 

4. Планираниот стоков промет во трговијата се 
оствари како што е предвидено со Општествениот 
план за 1954 година: 

Во милиони динари 
Предвидено Процена Индекс 

1954 г. 1954 г 

5. Предвидениот промет во угостителството ќе 
се оствари помалку со 12,3%: 

Во милиони динари 
Предвидено Процена Индекс 

1954 г. 1954 г. 
Стоков промет во уго-

стителството 2.200 1.930 87,7 

Стоков промет 
во трговијата 27.218 27.122 100 

Потфрлувањето на прометот во угостителство-
то доаѓа, главно поради остварените повисоки 
цени од предвидените со планот. 

7. 

ЗАНАЕТЧИСТВО 

1. Усмалувањето на данокот на промет на 
производите и услугите со индустријата, којшто се 
спроведе во 1954 година, создаде поволни услови 
за подобар развиток на занаетчиското производ-
ство' и услуги. Меѓутоа, во рамките на занаетчи-
ството помеѓу поедини сектори не се создадени 
вакви еднакви услови. 

Овие нееднакви услови се огледаат во голе-
мите разлики помеѓу доходот од социјалистичкиот 
сектор и доходот, односно, даночната основица во 
приватниот сектор. Оваа основица к а ј приватниот 
сектор е пониска средно за околу 50%?. На ОВОЈ 

начин даночните обврски на приватниот сектор 
несразмерно се помали од општествените обврски 
на стопанските организации во социјалистичкиот 
сектор. 

2. Во 1954 година занаетчиските и стопанските 
организации не учествуваат доволно во кредитите 
од републичкиот и локалните инвестициони фон-
дови 

У 
Се констатира дека ка ј стопанските организа-

ции во занаетчиството постои тенденција за високи 
кредити и на тој начин за претворање нивното 
производство и услуги во индустриско производ-
ство. За побрзо унапредување на занаетчиското 
производство потребни се кредити за ситна меха-
низација за која цел можат најефикасно да се 
искористат локалните фондови. 

3. Се очекува бруто продуктот во занаетчи-
ството во 1954 година да се оствари според пред-
видувањата со Општествениот план. 

8. 

ОСТВАРУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ 

1. Предвидениот извоз за 1954 година се оства-
ри во поголем износ за 7,8% и тоа: 

о к . си 3 
^ 2 к и 
еп 

= ^ и со 
Св ^ ^ 
а 0.10 о? 01 -Ј СО -X О н 1 

Индустриски производи 100 78,5 
Тутун 100 132,1 
Селскостопански производи 100 88,3 

Вкупно: 100 107,8 
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Вкупниот извоз е зголемен поради зголемува-
њето на извозот на тутун, што доаѓа од поголемите 
извезени количини тутун и од повисоката постиг-
ната средна цена на извезениот тутун. 

Потфрлувањето на извозот на индустриско-
рударските производи е последица на слабиот из-
воз на хромна руда, поради слабата побарувачка 
на светскиот пазар. Во оваа година за првпат се 
извезени производи од металната индустрија, а 
зголемен е извозот на производите од текстилната, 
дрвната и кожарската индустрија. 

Потфрлувањето на извозот на селско-стопан-
ските производи е последица на слабата реколта 
во земјоделството. 

9. 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 

1. Вкупните инвестиции што се предвидени со 
Општествениот' план на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија за територијата на Народна 
Република Македонија, инвестициите од Општиот 
инвестиционен фонд на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија (транша за 1954 година) Ре-
публичкиот инвестиционен фонд, инвестиционите 
фондови на народните одбори, буџетските инве-
стиции на Републиката и народните одбори, инве-
стициите од сопствените средства на претпријати-
јата и амортизационите фондови заедно со инве-
стициите на Југословенската Народна Армија на 
територијата на Народна Република Македонија, 
без инвестициите од акумулацијата од приватниот 
сектор, се оценува да се извршат со 97%, 

2. За објектите: железарата во ^копје, рудни-
ците на железо — Кичево, ХЕЦ — Маврово,, Ж е -
лезничката пруга Пере Тошев — Ж в а н и за проек-
тирање на новата хидроцентрала беа обезбедени 
средства во износ од 5.420 милиони динари. Се 
оценува до крајот на годината овие инвестиции 
да 'се извршат со 97%. 

3. Траншата за 1954 година од Општиот инве-
стиционен фонд на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија изнесува 8.759 милиони динари. 
Извршувањето на инвестициите од овој фонд се 
оценува на околу 93%. Потфрлувањето на овие 
инвестиции се должи на тоа што договорената 
увозна опрема за 1954 година, поради познатите 
тешкотии во платниот билан,с на Федеративна На-
родна Република Југославија, нема да биде во 
целост реализирана. 

4. Буџетските инвестиции на Републиката беа 
предвидени во' износ од 3 020 милиони динари. Се 
оценува овие инвестиции да се извршат со 98%. 
Потфрлувањето е последица на неблаговремено^ 
изготвување на техничката документација од 
страна на инвеститорите како и на недоволните 
капацитети за завршните работи во градежни-
штвото. 

5. Се оценува буџетските инвестиции на на-
родните одбори и на инвестициите од средствата 
на претпријатијата да се извршат. 

6. Амортизацијата којашто според инструмен-
тите на планот за 1954 година стопанските орга-
низации можат да ја употребат за одржување и 

замена на основните средства, изнесува 2.893 ми-
лиони динари. Се оценува од овие средства да се 
утрошат околу 2.500 милиони динари. 

7. Од Републичкиот инвестиционен фонд за 
реконструкција и рационализација на постоевте 
стопански организации и за унапредување на про-
изводството на тутун и ориз заклучен е инвести-
ционен кредит од 360 милиони динари. Се оценува 
свие средства да бидат утрошени во целост. 

8. Поради покачувањето на цените на главните 
градежни материјали на опремата и монтажата 
обемот на инвестиционите работи во 1954 година 
се намали за околу 10%. 

10. 

ДВИЖЕЊЕ НА ЦЕНИТЕ 

Во Општествениот план на НРМ за 1954 година 
се предвидуваше главно да се задржи нивото на 
цените на мало од месец декември 1953 година 
што се формираа под дејството на добриот род во 
земјоделството и извршеното снижување на це-
ните на индустриските стоки. Меѓутоа, општиот 
индекс на цени во ноември оваа година во однос 
на декември 1953 година е повисок за 10,3%. 

Врз вакво движење на цените делуваат по-
веќе фактори од кои поважни се овие: 

а) Оптеретеноста на платниот биланс бараше 
зголемување на извозот. Поголемата стимулатив-
ност дадена на извозните претпријатија доведе до 
зголемување на побарувачката на пазарот што 
понатаму се одрази врз формирањето на цените. 

б) Овогодишното потфрлување на производ-
ството на некои земјоделски производи, поради 
сушата и друго, е од битно значење за формира-
њето на цените. Тоа услови во текот на 1954 година 
да се увезат големи количини житарици, маснотии 
и друго што исто така во голема мерка ја отежна 
положбата на попатниот биланс. 

в) Во 1954 година, при расподелбата на нацио-
налниот доход не можеше да се издвојат потребни 
резерви со коишто би можело да се интервенира 
на пазарот и да се задржи покачувањето на це-
ните. . - 1 

г) Со недоволното изнесување на стоки на вна-
трешниот пазар и со немање увоз на готови инду-
стриски артикли, многу претпријатија дојдоа до 
монополна положба на внатрешниот пазар. Ова 
овозможи к а ј голем дел стопански организации да 
се оствари поголема добивка со зголемување на 
цените наместо зголемувањето на добивката да се 
оствари со зголемување продуктивноста на трудот. 

11. 

ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРИХОДИТЕ 
И РАСХОДИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

1. Во 1954 година формиран е куповен фонд 
на населението за 5,6%? поголем одошто е предви-
ден со Општествениот план. Социјалните примања 
во 1954 година во споредба со 1953 година се на-
малија според предвидувањето за околу 250 ми-
лиони динари. 
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Приходите од продажба на селско-стопански 
производи се на нивото предвидени со1 Општестве-
ниот пшан. 

2. Предвидените нестоковни парични расходи 
на населението се зголемени за 2,2%?, а во однос на 
остварените во 1953 г., за 18,1%?. Ова зголемување 
е резултат на наплатата на должните даноци од 
поранешните години, на зголемувањето на штед-
ните влогови, на кириите и на цените на комунал-
ните услуги. 

ДЕЛ ВТОРИ 

СМЕРНИЦИ И РАЗВИТОК НА СТОПАНСТВОТО 
ВО 1955 ГОДИНА 

ГЛАВА III 

ИНДУСТРИЈА 

1. 

Во 1955 година индустриското производство и 
натаму значително расте. Овој пораст ќе се обез-
беди: 

а) Во 1955 година ќе се овозможи подобро 
снабдување на индустријата со суровини. 

б) Во оние претпријатија што се пуштени во 
погон минатите години, а особено во оние што ќе 
бидат пуштени во 1955 година постапно се усво-
јуваат нови производи. 

в) Се очекува поголем извоз на индустриски 
стоки од новите капацитети. 

г) Планот за 1955 година предвидува поголеми 
можности за користење на амортизацијата. Покрај 
тоа, извршените исправки во стопите на аморти-
зацијата ка ј поедините стопански гранки, а осо-
бено ка ј термоелектраните, кај неметалната инду-
сгрија, ка ј металната индустрија и ка ј некои сто-
пански организации од прехранбената и градеж-
ната индустрија и ка ј сообраќајот, позитивно ќе 
влијае на производството'. 

2. 

Врз основа анализата на постигнатите резул-
тати во 1954 година и возможностите за производ-
ството, реализација и извоз се очекува општ по-
раст на индустриското производство во 1955 година 
за 29% во однос на процената на извршувањето 
ЕО 1954 година. Се предвидува следното зголему-
вање на физичкиот обем на производството: 

Индекс на физичкиот обем на индустриското 
производство: 

Вкупно индуст. и руд. 
од тоа: 

— Електростопанство 
— Производство на јаглен 

П Л А Н 
1953 1954 1955 1955/4^ 

100 123 158 129 

100 131 186 141 
100 79' 99 125 

Индексот на порастот на физичкиот обем на 
индустриското производство е сметан по методот 
на Сојузниот завод за статистика и ,евиденција. 
1954 година е процена на извршувањето. 

— Обоена металургија 100 99 107 108 
— Неметална индустрија 100 131 416 318 
— Метална индустрија 100 115 149 130 
— Индустрија на елек-

трични материјали 100 140 140 100 
— Хемиска индустрија 100 146 313 215 
— Индустрија на граде-

жен материјал 100 115 145 126 
— Дрвна индустрија 100 100 112 112 
— Индустрија на хартија 100 128 135 106 
— Текстилна индустрија 1С0 138 231 167 
— Индустрија на кожи 100 182 229 126 
— Прехранб. индустрија 100 126 130 103 
— Тутунова индустрија 100 172 153 89 
— Експлоат. на шуми 100 103 112 108 

Порастот на физичкиот обем на производството 
во графичката индустрија во 1955 година во спо-
редба со 1954 година ќе изнесува 11%. 

Исполнувањето на предвидениот обем на про-
изводството во 1955 година во многу ќе зависи по-
крај останатото, од редовното снабдување со "елек-
трична енергија, од поарнувашето на далекувод" 
ната мрежа и од трансформаторските станици како 
и од навременото пуштање во погон на новите ка-
пацитети. Во 1955 година треба да се пуштат во 
погон седум нови објекти. 

3. 

Со оглед на порастот на производството во ин-
дустријата и на пуштањето во погон на нови ка-
пацитети се предвидува зголемување на бројот на 
запослените во индустријата за околу 2.200 нови 
работници и службеници, според средниот број на 
запослените во 1954 година. 

4. 

Во 1955 година ќе се пуштат во погон следните 
капацитети: 

Во електростЈ /панството ќе се пушти во пробен 
погон првиот агрегат на ХЕЦ Маврово — Вруток 
со сила од 37,5 ТЛЖ 

Во индустријата на неметали ќ)е се пуштат во 
погон: 

а) Фабриката за цемент во Скопје со капаци-
тет, од 100.000 тони цемент. Во 1955 година се пред-
видува производство од 30.000 тони цемент. 

б) Фабриката за стакло Усје со капацитет од 
4.800 тони шупливо и техничко стакло и 300 тони 
стаклена волна. Во 1955 година ќе се произведат 
3.000 тони шупливо стакло, 500 тони техничко стак-
ло и 200 тони стаклена волна. 

Во хемиската индустрија ќе се пушти во п)о-
гон Фабриката за хромни соединенија „Југохром" 
— погонот за натриум бихромат со капацитет од 
5.000 тони. Во 1955 година ќе се произведат З.ООО 
тони натриум бихромат. 

Во текстилната индустрија ќе се пуштат во' 
погон: 

а) Ткаечницата во текстилниот комбинат — 
Штип со капацитет од 16,5 милиони квадратни ме-
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тра памучни тканини. Капацитетот во 1955 година 
ќе се користи со 22% и ќе се произведат 3,600.ООО 
квадратни метра памучни тканини. 

б) Ткаечницата во текстилниот комбинат — 
Тетово со капацитет од 3,000.000 квадратни метра 
волнени тканини. Капацитетот во 1955 година ќе 
се користи со 13%о и ќе произведе 4/)0.000 квадрат-
ни метра волнени тканини. 

в) Ткаечницата во свиларскиот комбинат Ти-
тов Велес со капацитет од 2,000.000 квадратни ме-
тра свилени тканини. Капацитетот во 1955 година 
ќе го користи со 15%? и ќе произведе 300.000 квад-
ратни метра свилени тканини. 

ГЛАВА IV 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

1. 

За унапредувањето на земјоделското производ-
ство во 1955 година како и за понатамошниот пер-
спективен развој на земјоделството покрај мерките 
предвидени во Општествениот план на Федера-
тивна Народна Република Југославија ќе се пре-
земат и следните други мерки: 

а) Ќе се зголеми употребата на вештачкото ѓу-
бриво од 4.000 тони во 1954 година, на 10.000 тони 
во 1955 година. За правилната употреба на веш-
тачките ѓубрива ќе се набават прирачни апарати. 

б) Ќе се стимулира подигањето на ѓубришта 
за подобро чување и одгледување на стајско ѓу-
бре. Средствата за стимулирање ќе се обезбедат 
од фондот за унапредување на земјоделството на 
Републиката и на народните одбори. 

в) Ќе се субвенционира производството на зе-
лено ѓубре со тоа што на производителите ќе им 
се регресира семенскиот материјал. Средствата за 
субвенција за семето ќе се обезбедат од околи-
ските фондови за унапредување на земјоделството. 

г) Ќе се преземат мерки за понатамошно зго-
лемување на производството и набавката на ква-
литетно и сортно семе. За таа цел ќ!е се даваат 
субвенции од Републичкиот фонд за унапреду-
вање на земјоделството. 

д) Понатамошни вложувања на инвестициони 
средства во мелиоративни работи за наводнување 
и одводнување, преку кои ќе се оспособат нови 
површини за производство. За оваа дел ќе се из-
двојат 880 милиони динари од Републичкиот инве-
стиционен фонд. 

ѓ) Оспособување на постоеќите и организирање 
на нови станици за заштита на растенијата од бо-
лести и штеточини. Средства за оваа цел ќе обез-
бедат народните одбори. 

е) Ќе се организира широка мрежа на семе-
чист(ачк:и станици за чистење и обеззаразување 
на семето во задругите и општините. Средства за 
општинските семечистачки станици ќе обезбедат 
народните одбори. 

2. 

а) Ќе се стимулира производството на овош-
тен и лозов саден материјал. За оваа цел се пред-

видуваат субвенции од средствата на фондовите 
за унапредување на земјоделството. 

б) Земјоделските производители ќе се преми-
раат за добро одгледани овошни градини и лозја 
Средства ќе се обезбедат од Фондот за унапреду-
вање на земјоделството на околијата. 

в) Ќе се организира широка мрежа на демон-
стративни огледи со вештачки ѓубрива, со вове-
дување на фуражни култури во плодоред и со 
други агротехнички мерки. Средства за овие огледи 
ќе се обезбедат од Републичкиот и околиските 
фондови за унапредување на земјоделството. 

г) Ќе се продолжи со реонирањето на лозар-
ството и овоштарството за која цел ќе се обезбе-
дат средства во буџетот на Републиката. 

3. 
За унапредување на сточарството ќе се пре-

земат следните мерки: 
а) Ќе се продолжи со реонирањето на добито-

кот. За таа цел ќе се обезбедат средства од Репу-
бликата. 

б)^"Ќе се продолжи инвестирањето во високо-
планинските пасишта за изградба на патишта, во-
допоила, цистерни и друго, со кое ќе се прошири 
капацитетот на високопланинските пасишта. Исто 
така ќе се обезбедат средства од кредитниот инве-
стиционен фонд за земјоделството, за изведување 
мелиорации на зимските пасишта. 

в) За подобро користење и чување на сточната 
храна ќе се стимулира изградбата на силоси преку 
давање субвенции од средствата на Републичкиот 
фонд за унапредување на земјоделството. ^ 

г) Ќе се даваат субвенции за квалитетен се-
менски материјал за крмни култури. 

д) Ќе се продолжи со формирањето на нови 
матични стада за производство на квалитетен при-
плоден добиток. 

ѓ) На одгледуваните на добри приплодни грла 
ќе се даваат награди од Републичкиот фонд за 
унапредување на земјоделството и од околиските 
фондови, за да се стимулира производството на 
расов приплоден и продуктивен добиток. 

е) Ќе се прошири мрежата на установите за 
унапредување на сточарството', а посебно на при-
пусните станици во околиите. 

ж) Ќе се продолжи со вештачкото осемену-
вање на добитокот. Исто така се предвидува суб-
венционирање на одгледуваните на машки при-
плоден добиток. 

4. 
За да се доизградат и доопремат постоеќите 

институти и заводи за унапредување на земјодел-
ството ќе се издвојат средства за инвестирање од 
буџетот на Републиката и народните одбори. 

5. 

Ќе се продолжи и прошири системот на кон-
трахирањето на повеќе земјоделски производи 
пред сеидбата, со давање бескаматен аванс во 
семе, вештачко ѓубре, средства за заштита на рас-
тенијата како и во готови пари. 
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6. 

За унапредување на земјоделското производ-
ство ќе се формираат фондови во Републиката и 
во народните одбори. Овие фондови ќе се употре-
бат за премирање на производството на семенски, 
посадочен, овоштен и лозов материјал, на при-
плоден добиток, потоа за спроведување мерките 
за заштита на растенијата и на добитокот, за де-
монстративни 'огледи, за земјоделска пропаганда 
и друго. 

Средствата за овие фондови ќе се формираат 
со утврдување на процент од основниот и дополни-
телниот данок на доход од земјоделството како и 
од други средства на Републиката и народните од-
бори. 

7. 

Покрај средствата за инвестициони вложувања 
што се предвидуваат со Општествениот план на 
Федеративна Народна Република Југославија, за 
унапредување на земјоделството ќе се обезбедат и 
следните средства: 

а) За вложување на мелиоративни работи и за 
унапредување на земјоделското производство ќе се 
инвестира сума од 880 милиони динари од Репуб-
личкиот инвестиционен фонд. 

б) За студии и истраги во областа на мелиора-
циите и за инвестирање во научните установи во 
земјоделството од буџетот на Републиката ќе се 
инвестираат 351 милион динари. 

в) За студии и истраги и за уредување буиците 
како и за- борба против ерозијата ќе се обезбедат 
средства во износ од 370 милиони динари. 

г) Ќе се продолжи со изградба на објекти за 
преработка и чување на земјоделски производи ка-
ко што се кланици, ладилници, конзервни работил-
ници, млекари и друго. Средства за овие објекти 
ќе се обезбедат од Општиот инвестиционен фонд 
на Федеративна Народна Република Југославија. 

8. 

Оданочувањето на земјоделските производители 
врз база на катастарскиот доход во 1955 година ќе 
се воведе во сите околии. 

Се предвидува во 1955 година да се оствари да-
нок на доход од индивидуалните производители во 
износ од 1.443 милиони динари. 

Поради промените во имовинските односи во 
1955 година народните одбори ќе спроведат исправ-
ки во катастарскиот операт, ќе извршат кореец:::: 
во класирањето на земјата и ќе ги ускладат скали-
те на катастарскиот доход. 

ГЛАВА V 

ШУМАРСТВО 

1. 
За развитокот и унапредувањето на шумарството 

ќе се преземат следните мерки: 
а) За порационално користење на шумскиот 

фонд и на планинските пасишта ќе се продолжи со 
инвестициони вложувања за изградба на шумски 
патишта, за отварање нови шумски комплекси и 
пасишта како и за користење на постоевте, Сред-
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ства за овие инвестиции ќе се обезбедат од Репуб-
личкиот фонд за унапредување во шумарството. 

б) Ќе се продолжи со инвестициони вложувања 
во пошумувањето на голети и во важни полозаш-
титни појаси со дрва од висок прираст и од стопан-
ско значење за да се зголеми прирастот на шумите 
и да се намалат голетите. Средствата за оваа цел 
ќе се обезбедат од фондовите за унапредување на 
шумарството на Републиката и на народните од-
бори. 

в) Ќе се продолжи со мелиорирањето на пла-
нинските и шумските пасишта со подигање на цис-
терни, поила и друго, преку што ќе се зголеми ка-
пацитетот и ќе се обезбеди рационално користење 
на пасиштата. Средства за оваа цел ќе се обезбедат 
од Републичкиот фонд за унапредување на шу-
марството. 

2. 

За да се заштити шумскиот фонд, да се изврши 
мелиорација на деградираните шуми, да се изврши 
пошумување на голетите, да се отворат нови шум-
ски комплекси и пасишта, да се изврши мелиора-
ција на пасиштата, ќе се формира Фонд за унапре-
дување на шумарството на Републиката и народ-
ните одбори. 

Овие фондови ќе се формираат со утврдување 
на одреден процент од вкупните приходи на шум-
ските стопанства, од дотациите на Републиката и на 
народните одбори, како и од вишоците на прихо-
дите на шумските стопанства и од други извори. 

3. 

Ќе се пристапи кон унапредување на ловот и 
ловното стопанство со организирање на чување на 
шумските ловишта, формирање на производни ло-
вишта, градба на други ловни објекти. Средства за 
оваа цел ќе се обезбедат од Републичкиот фонд за 
шумарство. 

4. 
Се пред видува зголемување на сечата во 1955 го-

дина за 50.000 кубни метра маса техничко и огрев-
но дрво. 

1954 1955 Индекс 

Сеча 450.000 м8 500.000 мѕ 111 

Зголемувањето на сечата произлегува од отво-
рените шумски комплекси кои имаат зрела а иско-
ристена дрвна маса. Сечата е помала од прирастот-

За да се спречат бесправните сечи и за да се 
зголеми техничката маса за сметка на отпадокот ед 
огревното дрво, шумските стопанства ќе преземат 
мерки за спроведување на организирана сеча за 
домашни потреби и продажба на мало. 

5. 

Се предвидува во 1955 година да се формира 
шумска такса за продажба на дрвна маса на корен 
за 4% повисоко од 1954 година. 

Се очекува цените за испаша на стоката да би-
дат на нивото на постигнатите цени во 1954 година. 
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ГЛАВА VI 

ГРАДЕЖНИШТВО 

1. 

Како резултат на зголемувањето на производ -
свото на цемент, бетонско железо и на други гра-
дежни материјали, се очекува градежништвото во 
1955 година да биде поредовно снабдувано со основ-
ни градежни материјали. 

2. 

Обемот на градежните работи во 1955 година се 
предвидува да биде поголем за околу 5% од извр-
шените градежни работи во 1954 година. 

3. 

Се предвидува формирање на нови градежни 
капацитети за навремено завршување на предвиде-
ните градежни работи како и подобрување органи-
зацијата на градењето. Покрај тоа, се предвидува 
и формирање на нови градежно-занатски капаци-
тети за побрзо и поквалитетно завршување на за-
вршните занаетчиски работи. 

4. 

Се предвидува во 1955 година сите градежни 
работи да бидат опфатени со наддавање. 

5. 

Во 1955 година се предвидува зајакнување на 
надзорот над изведувањето на градежните работи 
и спроведување на договорените' односи. 

6. 

Опремата со која располага градежништвото е 
недоволна за брзо, квалитетно и евтино градење. 
Поради ова се предвидува учество на градежните 
стопански организации во Републичкиот инвести-
ционен фонд, за набавка на најнужната опрема. 

7. 

Новите стопански инструменти во градежниш-
твото за 1955 година ќ(е го овозможат извршувањето 
на предвидениот обем на градежните работи со по-
мала работна сила во однос на 1954 година. 

ГЛАВА УП 

АВТО СООБРАЌАЈ 

1. 

Во 1955 година се предвидува пораст на тран-
спортните услуги во автосообраќајот за 5%? во од-
нос на процената на извршените транспортни услу-
ги во 1954 година: 

1954 1955 

% 
Камионски сообраќај 100 103 
Автобуски сообраќај 100 109 
Останат сообраќај 100 106 

Вкупно: 100 105 

2. 

Предвидениот обем на автосообраќдјните усло-
ви ќе се обезбеди со следните мерки: 

а) Во 1955 година се предвидува користење на 
амортизацијата во полн износ. 

б) Во 1955 година стопанските организации ќе 
можат да користат 30% од амортизациониот фонд 
за набавка на опрема и резервни делови од увоз. 

в) Стопанските организации во автосообраќајот 
во 1955 година се ослободени од оданочување на 
добивката, а од износот на овој данок образуваат 
свој инвестиционен фонд. 

г) Во 1955 година, стопанските организации на 
автосообраќајот во Републичкиот инвестиционен 
фонд ќе учествуваат под општи услови. 

3. 
Цените на превозните услуги во 1955 година ќе 

останат на нивото на новата тарифа донесена во" 
текот на 1954 година. 

ГЛАВА УШ 

ТРГОВИЈА И УГОСТИТЕЛСТВО 

1. 
Во 1955 година ќе се преземат мерки за подоб-

рување организацијата на пазарот особено за сел-
ско-стопанските производи со извесни дополнувања 
во организацијата на мрежата и по пат на контра-
хирање. 

2. 

Се предвидува зголемување на Инвестициониот 
фонд на трговските стопански организации преку 
утврдување проценти за овој фонд од остварениот 
промет. Овој фонд ќе се употреби за уредување на 
продавниците. 1 

3. 
Платниот фонд во угостителството во 1955 го-

дина ќе биде зависен од висината на прометот. 

4. 

Ќе се преземат мерки за унапредување на ту-
ризмот преку подигање на нови објекти во турис-
тичките места и преку подигање на сервисни бен-
зински станици и друго. 

5. 

За стручно издигање на постоеќЅиот кадар во 
трговијата и угостителството и за создавање на нов 
,кадар, се предвидува да се обезбедат средства пре-
ку придонесот за кадрови, што ќе го уплатува 
трговската и угостителската мрежа. 

6. 

Со Општествениот план за 1955 година не се 
предвидува добивка во' внатрешната трговија и 
угостит е л ство. 

7. 
Се предвидува стоковниот промет во 1955 го-

дина да биде поголем: во трговијата за 8,1% а во 
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угостителството' за 12,3%? во однос на процената н ! 
реализацијата во 1954 година. 

ГЛАВА IX 

ЗАНАЕТЧИСТВО 

1. 

Развитокот на занаетчиството во 1955 година ќе 
се обезбеди: 

а) Преку давање поголема помош на социјалис-
тичкиот сектор за проширување мрежата на за-
наетчиските дуќани во занаети потребни за гра-
дежни услужни работи, за комунална изградба и 
друго, како што се браварски, машинобраварски, 
механичарски, автомеханичарски, металоетругарски, 
водоинсталатерски, електроинсталатерски, фаса-
дерски и слични. 

б) Каматата на основните средства што се ут-
врдува со општествените планови на народните од-
бори ќе се употреби за формирање на фондови, кои 
ќе служат за подобрување на техничката о б е м -
ност на занаетчиските стопански организации. 

в) Ќе се преземат мерки за подобрување на 
стручноста на кадарот во занаетчиството преку 
организирање курсеви и школи од страна на зана-
етчиските комори. 

г) Во 1955 година занаетчиските стопански ор-
ганизации ќе можат целосно да ги користат сред-
ствата од својот амортизационен фонд. 

д) Со изедначување обврските на приватниот 
сектор во занаетчиството со социјалистичкиот сек-
тор, преку реално утврдување на доходот на зана-
етчиите од приватниот сектор. На овој начин ќе се 
овозможи реално оданочување на занаетчиите од 
приватниот сектор, со што ќе се создадат еднакви 
услови на двата сектора на пазарот. 

г) Со ослободување на занаетчиските стопански 
организации од сојузниот данок на добивка. 

2. 

Се предвидува следниот пораст на обемот на 
'производството и услугите во занаетчиството: 

1954 1955 
Занаетчиско производство и услуги 100 106 

ГЛАВА X 

извоз 
1. 

1955 година се карактеризира со поголемо учес-
тво на индустриските стоки во извозот. Тоа особено 
се однесува за производите на хемиската и кожар-
ската индустрија. Овој пораст е резултат на ново-
п!одигнатите капацитети што се пуштени или ќе 
бидат пуштени во погон во 1955 година. 

2. 

Во 1955 година се предвидува да се извезат ин-
дустриски и земјоделски производи во износ од 
3.410 милиони динари (долар = 300 динари). Во од-
нос на 1954 година, предвидениот извоз е поголем 
за 9,9%?. 

3. 

Порастот на извозот по групи на производите е 
следен: 

1954 1955 
Индустриски производи 100 147 
Тутун 100 97 
Земјоделски производи 100 113 

4. 

Ќе се преземат мерки за подобрување органи-
зацијата на стопанските организации што се зани-
маваат со извоз на индустриски и селско-стогиански 
производи. 

ГЛАВА XI 

ИНВЕСТИЦИИ 

Инвестиционите вложувања во 1955 година ќе се 
обезбедат: 

а) Со средства за наменски инвестиции предви-
дени со Општествениот план на ФНРЈ. 

б) Со средства од Сојузниот фонд за студии и 
истражни работи во рударството. 

в) Со средства од Општиот инвестиционен фонд 
на Федеративна Народна Република Југославија 
(транша за 1955 година). 

г) Со средства од Републичкиот инвестиционен 
фонд. 

д) Со средства за инвестиции од Републичкиот 
буџет. 

ѓ) Со средства за инвестиции на народните од-
бори и стопанските организации. 

е) Со средства што ќе ги инвестира Југосло-
венската Народна Армија. 

ГЛАВА ХП 

ПАЗАР, ЦЕНИ, ПАРИЧНИ ПРИХОДИ И 
РАСХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

1. 

Во 1955 година не се очекуваат битни промени 
во општото ниво на цените. Се предвидува цените 
на индустриксите производи да се формираат на 
нивото на постигнатите цени во второто полуго-
диште од 1954 година. Се предвидува цените на сел-
ско-стопанските производи да се формираат на 
нивото на средно реализираните цени во 1954 год. 

2. 

Врз основа -на стокопаричниот биланс се пред-
видува паричните приходи на населението' да из-
несуваат 34.505 милиони динари, односно да бидат 
поголеми за 4,8%; во однос на остварените во 1954 
година. Во формирањето на паричните приходи на 
населението се очекуваат следните промени: 

а) Поради зголемување на запосленоста и зго-
лемување на сегашните плати се предвидува зголе-
мување на платниот фонд во стопанството за околу 
1 0 % . ; I I 

б) Се предвидува социјалните примања да би-
дат на нивото на остварените во 1954 година. 
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в) Приходите од продажба на селско-стопан-
ските производи се предвидува да се зголемат за 
1.440 милиони динари, односно за 15,4% во однос 
на остварените во 1954 година. 

Зголемувањето на овие приходи се предвидува 
поради зголеменото производство и повисоките от-
купни цени во 1955 година. Повисоки цени се пред-
видуваат ка ј житариците и волната. 

3. 

Се предвидува паричните нестоковни расходи 
на населението да изнесуваат 6.890 милиони динари, 
односно да бидат поголеми за 8,4%? во однос на ре-
ализацијата во 1954 година. Овој пораст доаѓа по-
ради зголемувањето на данокот, кириите, штеде-
њето и друго 

4. 

Врз основа на паричните приходи и нестоков-
ните расходи на населението, се предвидува да се 
формира куповни фонд во износ од 27.615 милиони 
динари, односно за 8,7%^ повеќе од реализацијата 
во 1954 година. 

ГЛАВА ХШ 

ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД И НАРОДЕН ДОХОД 

1. 

Врз основа на изнесените смерници се очекува 
пораст на вкупниот општествен производ за 10%. 

Движење на вкупниот општествен 
производ (индекс) 

1953 1954 1955 1955/54 
100 103,3 113,7 110 

Движењето на вкупниот општествен производ 
по глава на жител изгледа: 

1953 1954 1955 1955/54 
Вкупен општествен про-
извод 100 103,3 113,7 110 
Население 100 103 106 102 
Вкупен општествен 
производ на еден жител 100 100,2 107,7 107,5 

Во структурата ^а општествениот производ за 
1955 година се задржуваат главно односите од 1954 
година. Ова го покажува следниот преглед: 

Амортизација 
Доход 
Потрошен фонд 
Вишок на трудот 

3. 

Вкупните средства со коишто располагаат Ре-
публиката, народните одбори и стопанските орга-
низации заедно со дотацијата од Сојузот, во 1955 
година ќе изнесуваат 23.785 милиони динари. 

1953 1954 1955 1955/54 
100 103,3 113,7 110 
100 116,4 123,2 105,8 
100 102,2 112,9 110,5 
100 92,7 101,9 109,8 
100 111,5 123,8 110,9 

ДЕЛ ТРЕТИ 

ПРОПИСИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ 

и МЕРКИ 

ГЛАВА XIV 

СРЕДСТВА и НАМЕНА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

1. 
Во корист на Републичкиот инвестиционен 

фонд во 1955 година ќе се уплатува: 
а) доспеани ануитети во 1955 година по кре-

дитите од сојузните фондови што ќ припаѓаат на 
Народна Република Македонија; 

б) доспеаните ануитети во̂  1955 година по кредит 
тите од Ре,публичкиот инвестиционен фонд; 

в) 5С%г од дополнителниот данок на промет на 
тутун; 

г) 59% од дополнителниот данок на доход од 
ориз; 

д) 40% од Сојузниот данок на добивка што Л 
припаѓа на Републиката; 

ѓ) останати средства што по постоеќите пози-
тивни прописи му припаѓаат на овој фонд. 

2. 

Се овластува Извршниот совет на Народна Ре-
публика Македонија да може од средствата на Ре-
публичкиот буџет да префрла во овој фонд. 

Средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд можат да се користат за: довршување, ре-
конструкција и рационализација на погоните на 
постоеќите стопански организации во индустријата 
и рударството, земјоделството, автосообраќајот, 
градежништвото и занаетчиството, за изведување 
на мелиорации и за подигање на нови објекти. 

4. 
Од Републичкиот инвестиционен фонд Народ-

ната банка на Федеративна Народна Република 
Југославија — централа за Народна Република Ма-
кедонија да оддели: 

а) средства за кредитирање на стопанските ор-
ганизации во индустријата и рударството и оста-
натите стопански области во висина од 1.435 ми-
лиони динари; 

б) срздства за кредитирање на земјоделските 
стопански организации и индивидуалните земјо-
делски производители во износ од 880 милиони 
динари; 

в) средства за наменски стопански инвестиции 
во износ од 150 милиони динари. 

Ќе се распишат посебни конкурси за следните 
намени: 

а) за стопански организации во индустријата 
и рударството и останатите стопански области; 

б) за мелиорации и за земјоделски стопански 
организации; 
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в) за индивидуалните земјоделски производи-
тели. 

6. 

Се овластува Извршниот совет на Народното 
собрание на Народна Република Македонија да 
пропише поблиски прописи за условите под кои ќе 
се доделуваат кредитите на стопанските организа-
ции и индивидуалните земјоделски производители. 

7. 

Се овластува Извршниот совет на Народна Ре-
публика Македонија да изврши расподелба на на-
менските стопански инвестиции. 

ГЛАВА XV 

РЕНТА 

1. 

Рента ќе плаќа рудникот „Злетово". 

2. 

Висината на рентата изнесува 22% од вкупно 
остварената добивка во рудникот „Злетово". 

3. 

Рентата ќе се уплатува во корист на Републич-
киот буџет. 

ГЛАВА XVI 

РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ 
НА ПРОМЕТ 

1. 

Делот од данокот на промет од 5% што според 
Сојузниот општествен план ќ припаѓа на Републи-
ката, ќе се уплатува во корист на Републичкиот 
буџет. 

Во корист на Ре,публичкиот буџет ќе се упла-
тува и данокот на промет од вино и ракија шо го 
остваруваат винарските визби. 

2. 

Вкупниот износ на данокот на промет кој се 
наплатува на подрачјето на народните одбори од 
задруги, приватни дуќани, приватни занаетчии и 
други приватни лица и од продажба на вредносни-
ци им припаѓа на народните одбори. 

3. 

Индивидуалните производители на тутун пла-
ќаат 8%о данок на промет од продажната цена на 
тутунот. 

Данокот на промет што ќе се добие со примена 
на претходниот став им припаѓа: 

— 50%? на Републичкиот инвестиционен фонд, 
— 50%? на буџетите на народните одбори. 
Се овластува Извршниот совет на Народното 

собрание на Народна Република Македонија да до-
несе прописи за начинот на пресметувањето и нап-
латата на данокот на промет од тутун. 

ГЛАВА XVП 

РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА 

1. 

Вкупниот износ на Сојузниот данок на добивка 
што ќ припаѓа на Републиката ќе се уплатува: 

— 60% во буџетот на Републиката, 
— 40% во Републичкиот инвестиционен фонд. 

2. 

Делот на добивката во висина на Сојузниот да-
нок на добивка занаетчиските 'стопански организа-
ции ќе го уплатуваат во корист на својот инвести-
ционен фонд. 

3. 

Од делот на добивката што преостанува по из-
двојувањето на средствата за инвестиционите фон-
дови на заедницата на Југословенските железници, 
односно на заедницата на претпријатијата за по-
штанско-телефонско-телеграфски сообраќај и ре-
зервниот фонд на претпријатијата во висина од 
2%? од средно користените обртни средства Желез-
ничкото транспортно претпријатие и Претпријатие-
то за поштанско-телеграфско-телефонски сообра-
ќа ј ќе уплатуваат годишно: 

— 50% во корист на својот инвестиционен фонд 
— 50%о во корист на својот фонд за самостојно 

располагање. 

4. 

Рударските стопански организации ќе уплату-
ваат 5% од остварената добивка во корист на сво-
јот фонд за обновување и одржување на рудното 
и друго минерално благо. 

5. 

Се овластуваат народните одбори на околиите 
во своите општествени планови да одредат процент 
со којшто градските општини со одделни права и 
општините ќе учествуваат во делот на добивката 
којашто се остварува на нивната територија. 

ГЛАВА XVIII 

ПРИДОНЕС ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. 

СтопЈата на придонесот за социјално осигурува-
ње од 43% се дели: 

а) на Заводот за социјално осигурување на На-
родна Република Македонија 30%; 

б) на заводите за социјално осигурување на око-
лиите и град Скопје 13%. 

2. 

Постојаните обртни средства на Заводот за со-
цијално осигурување на Народна Република Маке-
донија и на заводите за социјално осигурување на 
околиите и град Скопје се утврдуваат на макси-
мално 15%? од годишните пресметки на нивните 
расходи. 
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ГЛАВА XIX 

СТОПИ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД И 
ЗЕМЈАРИНАТА 

1. 

Стопата на основниот данок на доход од земјо-
делството и земјарината изнесува 6% од катастар-
скиот доход. 

2. 

Стопата на основниот данок на доход од самос-
тојните занимања и имоти изнесува 6% од оства-
рениот доход. 

3. 

Од вкупниот износ на основниот данок на до-
ход од земјоделството ќе се уплатува: 

— 80% во корист на Републичкиот буџет, 
— 20% во корист на Републичкиот фонд за 

унапредување на земјоделството. 
Основниот данок на доход од самостојни зани-

мања и имоти ќе се уплатува во целост на Репуб-
личкиот буџет. 

4. 

Производителите на ориз плаќаат дополнителен 
данок на'доход од ориз. 

Средствата од дополнителниот данок на доход 
од ориз се распределуваат: 

— 50% во корист на Републичкиот инвестици-
онен фонд, 

— 50% во корист на народните одбори. 

5. 

Се овластува Извршниот совет на Народното 
собрание на Народна Република Македонија да до-
несе посебни прописи за скалата што ќе се приме-
нува за пресметување на дополнителниот данок на 
доход од ориз, начинот на пресметувањето и нап-
латата. 

6. 

Се овластуваат народните одбори на околиите 
во своите општествени планови да го одредат учес-
твото на градските општини со одделни права во 
приходите од точка 2 до 6 на став 1 од член 15 на 
Основниот закон за буџетите. 

ГЛАВА XX 

УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ПРИХОДИТЕ 
НА ОКОЛИИТЕ (ГРАДОТ) 

1. 
Републиката учествува во приходите на околи-

ите чии впупни приходи, заедно со дотациите од 
Републиката и со средствата со коишто самостојно 
располагаат стопанските организации, по глава на 
жител ги надминуваат износите во скалата од од-
дел 2 на оваа глава. 

Во вкупниот приход на околијата, којшто се 
зима како основица за пресметување учеството на 
Републиката не влегуваат: 

, а) помошта што Републиката ја дава на око-
лиите (градот); 
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б) каматите на основните средства на стопан-
ските организации од областа на угостителството, 
занаетчиството' и комуналната дејност; 

в) средствата уплатени во Фондот за унапреду-
вање на земјоделството во висина од 20% од до-
полнителниот данок на доход од земјоделството и 
од ориз; 

г) средствата уплатени во Фондот за унапреду-
вање на шумарството; 

д) вишоците на приходите и уштедите по буџе-
тите и активата на инвестиционите фондови од ми-
натата година; 

г) сите приходи што народните одбори ги вове-
дуваат со свои прописи. 

2. 
Износот со кој учествува Републиката се прес-

метува со примена на стопата од 50%? на вишокот 
на приходите по глава на жител, преку средниот 
износ на глава на жител од скалата: 

Број на жители 

Околии без 
градски 

општини со 
посебни 
права 

Околии со градски оп-
штини со посебни права 

Број на жители 

Околии без 
градски 

општини со 
посебни 
права До 36.000 

жители 
Преку 36.000 

жители Број на жители 

Среден износ по глава на жител 
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3. 

Во вкупните приход,и на градовите во ранг на 
околија" по одбивање на приходите од точка а) до 
ѓ) оддел први на оваа глава, Републиката учествува 
со 50% од вишокот на приходите што го надминува 
износот од 14.000 динари по глава на жител. 

4. 

Средствата што ќе се остварат со примена на 
оддел 2 и 3 од оваа глава ќе се уплатуваат во Ре-
публичкиот буџет. 

5. 

Се овластува Извршниот совет на Народното 
собрание на Народна Република Македонија да до-
несе упатство за' начинот на пресметувањето и за 
уплатата на овие средства. 

ГЛАВА XXI 

ОДРЕДУВАЊЕ НА ЦЕНИ 

1. 

Минималната и максималната цена на дрвото 
на корен се утврдува и тоа: 

Минимално Максимално 
а) лисјари м3 408 дин. 520 дин. 
б) четинари м8 1.716 „ 2.800 , 
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2. 
Се овластува Извршниот совет на Народното 

собрание на Народна Република Македонија да го 
пропише начинот на издавањето на пасиштата. 

3. 
Се овластува Извршниот совет на Народното 

собрание на Народна Република Македонија врз 
основа на прописите од Сојузниот извршен совет 
да ја пропише тарифат,а за продажба на електрич-
на енергија на територијата на Народна Република 
Македонија. 

ГЛАВА ХХП 

КОНТИГЕНТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ 

1. 
Максималната сеча во 1955 година на терито-

ријата на Народна Република Македонија се утвр-
дува на 500.000 кубни метра груба дрвна 1^аса. 

2. 

Се овластува Извршниот совет на Народното 
собрание на Народна Република Македонија да За 
пропише максималната сеча по поедини реони и 
шумски стопанства. 

ГЛАВА ХХШ 

ФОНДОВИ 

1. 
До донесувањето посебни закони за: Републич-

киот инвестиционен фонд, Фондот за унапредување 
на земјоделството, Фондот за унапредување на шу-
марството, Фондот за кредитирање на станбената 
изградба и Фондот за унапредување на издавачка-
та дејност се овластува Извршниот совет на Народ-
ното собрание на Народна Република Македонија 
да донесе посебни прописи за начинот на формира-
њето, управувањето и користењето на средствата 
на овие фондови. 

2. 

Во Републичкиот фонд за унапредување на 
земјоделството^ се уплатува 20%? од основниот да-
нок на доход од земјоделството. 

3. 

Во својот фонд за унапредување на земјодел-
ството народните одбори се должни да уплатат нај-
малку 20% од дополнителниот данок на доход од 
зем ј од е л ството. 

4. 

Средствата на Републичкиот фонд за унапре-
дување на шумарството во година ќе се фор-
мираат со дотација од Буџетот на Народна Репуб-
лика Македонија во износ од 282 милиони динари. 

5. 
Шумските стопанства ќе уплатуваат минимал-

но 40% од своите вкупни приходи во Фондот за 
унапредување на шумарството' на околијата 
(градот). 

Народните одбори можат да пропишат и пого-
леми проценти како обврска на шумските стопан-
ства' за уплатување во овој фонд. 

6. 

Во 1955 година не се предвидува учество на Ре-
публиката во фондовите за унапредување на шу-
марството на народните одбори. 

7. 

Се овластува Извршниот совет на Народното 
собрание на Народна Република Македонија да од-
реда средства од Републичкиот фонд за унапреду-
вање на шумарството, коишто ќе се доделат на 
фондовите за унапредување на шумарството на 
народните одбори. 

8. 

Во Републичкиот фонд за кредитирање на стан-
бената изградба ќе се уплатат 3% од вкупните сред-
ства на Републиката и дел од добивката на гра-
дежните претпри ј ати ј а. 

9. 

Се ослободуваат од уплата на минималниот 
придонес од 3% од своите вкупни приходи во Фон-
дот за кредитирање на станбената изград,ба след-
ните околии, што примаат дотација од Републиката: 

Гевгелиска, Гостиварска, Дебарска, Кичевска, 
Кривопаланечка, Малешевска, Преспанска и Тик-
вешка. 

10. 

Во Републичкиот фонд за унапредување на ^ 
издавачката дејност издавачките претпријатија ќе 
уплатуваат 2%? од вкупно остварената добивка. / 

ДЕЛ ЧЕТВРТИ 

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И 
НИВНАТА ОСНОВНА РАСПОДЕЛБА 

ГЛАВА XXIV 

ВКУПНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И 
ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА 

1. 
Во 1955 година Републиката ќе располага со 

средства во износ од 12.066 милиони динари. 

2. 

Средствата од претходниот оддел Републиката 
ќе ги обезбеди од следните извори: 

Во милиони динари 
а) данок на промет 378 
б) данок на добивка 4.058 
в) дел од добивката од градежниш-

твото 305 
г) рента 151 
д) ануитети —. 622 
ѓ) основен данок на доход од земјо-

делството )— — 541 
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е) основен данок на доход од занает-
чии и останати занимања 75 

ж) дополнителен данок на доход од 
ориз 54 

з) данок на промет од тутун од при-
ватни производители 175 

и) буџетски приходи 110 
ј) учество во приходите на народните 

одбори 152 
к) дотација од федерацијата 5.445 

ГЛАВА XXV 

УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА 

1. 

Средствата со коишто ќе располага Републиката 
во 1955 година во висина од 12,066 милиони динари 
се распределуваат: 

Во милиони динари 
а) за републички буџетски инвестиции 3.398 
б) за општествени фондови 3.500 
в) дотации на народните одбори 1.558 
г) помош на град Скопје за комунал-

на изградба 400 
д) помош на Градската општина — Би-

тола за комунална изградба 50 
ѓ) републички инвестиционен фонд 2.465 
е) фонд за кредитирање на станбената 

изградба \ 305 
ж) фонд за унапредување на земјо-

делството 108 
з) дотација на Фондот за унапреду-

вање на шумарството 282 

2. 

Средствата за дотации на народните одбори се 
доделуваат на: 

Во милиони динари 

- НО на Битолска околија 79 
- НО на Гевгелиска околија 91 
- НО на ,Гостиварска околија 161 
- н о на Дебарска околија 132 
- н о на Кичевска околија 168 
- н о на Криво,паланечка околија 99 
- н о на Кумановска околија 29 
- н о на Малешевска околија 138 
- н о на Овчеполска околија 48 
- н о на Охридска околија 280 
- н о на Преспанска околија 70 
- н о на Струмичка околија 139 
- н о на Тетовска околија 22 

н о на Тиквешка околија 82 
- н о на Титоввелешка околија 20 

3. 

Средствата за републичките буџетски инвести-
ции од претходната глава ќе се употребат за: 

Во милиони динари 
1. Студии и истражувања: 

а) студии и истражувања во индус-
тријата и рударството 245 

б) студии и истражувања во мели-
о р а ц и и ^ - 1 230 

в) студии и истражувања во буи 
ците и ерозиите 25 

2. Студии и припрема на техничка 
документација —- 33 

3. За просветни објекти: 
а) Радио — Скопје 38 
б) Земјоделско-шумарски факултет 18 
в) Економско-правен факултет — 25 
г) Сеизмолошка станица 17 
д) Учителска школа — реновирање 40 

4. Инвестиции во здравствени објекти: 
а) клинички блок во Скопје 113 
б) Душевна болница — Бардовци 130 
в) Косна ТБЦ - Струга 130 
г) Болница — Јаееново адаптација 55 

5. Хотел — Охрид 200 
6. Изградба на патишта: 

а) пат Битола — Охрид 632 
б) пат Струмица — Радовиш 

Штип 406 
в) студии и проекти за патишта , 45 
г) студии и проекти за железници 30 

7. Уредување на буици и борба против 
ерозијата 345 

8 Инвестиции во земјоделските на-
учни установи: 
а) Завод за сточарство 29 
б) Ергела Гнеотино — Битолско — 17 
в) Пастувска станица — Кавадарци 9 
г) Завод за овоштарство 30 
д) Завод за лозарство 23 
ѓ) Завод за рибарство 6,5 
е) Земјоделски испитателен инсти-

ж) Факултетско земјоделско сто-
панство 2,5 

9 Државен секретаријат за внатреш-
ни работи 150 

10. Народно собрание 150 
11. Административна зграда на Изврш-

ниот совет и изградба на станови 
за службениците на Извршниот 
совет 220 

ГЛАВА XXVI 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. 

Се овластува Извршниот совет на Народното 
собрание на Народна Република Македонија да 
донесе поблиски прописи за спроведување на Оп-
штествениот план. 

2. 

Огцштествениот пл^н на Народна Република 
Македонија влегува во сила од денот на потпишу-
вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1955 година. 



1 февруари 1955 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 4 - Стр. 57 

27. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1955 ГОДИНА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Ре-
публика Македонија, се прогласува Законот за бу-
џетот на Народна Република Македонија за 1955 
година, што го усвои Народното собрание на Народ-
на Република Македонија на седницата на Репуб-
личкиот собор одржана на 18 јануари 1955 година 
и на седницата на Соборот на производителите одр-
жана на 19 јануари 1955 година. 

Црој 4 
Скопје, 21 јануари 1955 година 

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

З А К О Н 

ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 1955 ГОДИНА 

Член 1 
Буџетот на Наро,дна Република Македонија за 

1955 година со одделните прилози ги содржи: 

I. Републичкиот буџет: 

со приходи од 
со расходи од 

Динари 3,743.000.000.— 
Динари 9Д88.000.000.— 

со вишок на расходите над 

приходите Динари 5,445.000.000.-

П. Претсметките на установите со самостојно 
финансирање: 

со приходи од Динари 1Д69.246.000.— 
со расходи од Динари 1,565.955.000.— 

со вишок на расходите над 

приходите Динари 396,709.000.— 

Ш. Претсметката на одделните фондови: 

со приходи од Динари ЗД70.000.000.— 

со расходи од Динари 3,452.000.000.-

со вишок на приходите над 

расходите Динари 282^000.000.-

Член 2 
Вишокот на расходите над приходите по бу-

џетот на Народна Република Македонија во вкупен 
износ од Динари 5,445.000.000.— се покрива со до-
тација од Сојузниот буџет. 

Член 3 
Вишокот на расходите по' пресметките на уста-

новите со самостојно финансирање во вкупен износ 
од Динари 396,709.000.— се покрива со дотација од 
буџетот на Народна Република Македонија. 

Член 4 

Вишокот на расходите по претеметките на од-
делните фондови во' вкупен износ од Динари 
282,000.000.— се покрива со дотација од буџетот на 
Народна Република Македонија. 

Член 5 

Установите со самостојно финансирање, кои во 
текот на 1955 година со успешна организација во 
извршувањето на задачите предвидени во одобре-
ната претсметка, остварат вишок на сопствените 
приходи над планираните ќе внесат во своите фон-
дови, а во смисла на чл. 5 и 7 од Основната уредба 
за установите со самостојно финансирање, од така 
остварениот вишок и тоа: 

О д СО 

со О (1) 
во О) 
Л ѕб 
о во о ѕ 2 
а ^ а 2 Р 3 со 0 а рр 2 ех X ој =е ^ ѕ - те О 

Македонски народен театар — Скопје 40%? 40%; 
Радио - Скопје ?0% 70% 
Ансамбл за народни игри и песни 
„Танец" Скопје 40% 60% 
Скопска филхармонија — Скопје 40%? 60%? 
Институт за научно истражување во 
индустријата, Скопје 30 %с 45% 
Шумарски научен институт, Скопје 30%? 40% 
Земјоделски испитателен институт, 
Скопје 20% 50%? 
Институт за тутун, Прилеп 15% 45%) 
Институт за студии и п,роектирање, 
при Техничкиот факултет, Скопје 15%? 85%? 
За,вод за унапредување На сточар-
ството, Скопје 30%? 40%? 

I Завод за унапредување на лозар-
ството и винарството, Скопје 20%, 40% 
Завод за рибарство, Скопје 30%? 40%о 
Завод за водостопанство, Скопје 30%? 45%; 
Завод за овоштарство, Скопје 30%? 35%: 
Завод за ревизија на поодувањето на 
стопанските организ. Скопје 20% 60%? 
Завод за геолошки испитувања, 
Скопје 15%? 50%? 
За,вод за уредување на шумите, 
Скопје 15%? 60%? 
Земска ергела „11 октомври" с. Гнео-
тино, Битолско 30%? 40%? 
Пастувско етажните, е. Манастирец, 
Тиквешко 30%? 40%? 
Факултетско земјоделско стопанство, 
с. Трубарево, Скопско 1 30%? 50 % 
Стопанство на Земјоделскиот техни-
кум, Битола 30%? 50% 
Стопанство на Земјоделскиот тех-
никум, Струмица 30%? 50%? 
Стопанство на Земјоделскиот техни-
кум, Тетово 30%? 50% 
Стопанство на Школата за механиза-
ција на земјоделството, Куманово 30% 50% 

I 
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со Ѕ те ОГ) Ѕ го 
ѕ Ѕ 

о В Д о 
Ѕ Јв Ч К ^ И ѕ ^ Ѕ е 

0 Ч Е 0 2 

С е е О Ѕ 

Сп с со ^ 
Институт за научно истражување во 
индустријата, Скопје 10% 15%? 
Земјоделски испитате л ен институт, 
Скопје 20% 10% 
Шумарски научен институт, Скопје 15%? 15% 
Институт за тутун, Прилеп 20%? 20%? 
Завод за унапредување на сточар-
ството, Скопје 20% 10%? 
Завод за унапредување на лозар-
ството, Скопје 20%? 20%? 
Завод за рибарство, Скопје 15%? 15%) 
Завод за водостопанство, Скопје 10% 15%? 
Завод за овоштарство, Скопје 20% 15%? 
Завод за ревизијата на поодувањето 
на стопанските организации, Скопје — 20% 
Завод за геолошки истражувања, 
Скопје 15% 20% 
Завод за уредување на шумите, 
Скопје 10% 15% 
Земска ергела „11 октомври", с. Гнео-
тино, Битолско 15% 15% 
Факултетско земјоделско стопан-
ство, с. Трубарево, Скопско — 20%? 
Стопанство на Земјоделскиот тех-
никум, Битола - 20% 
Стопанство на Земјоделскиот техни-
кум, Струмица - 20%? 
Пастувско етажните, с. Манастирец, 
Тиквешко 15% 1 5 % 
Стопанство на Земјоделскиот тех-
ник ум, Тетово „ 20%? 
Стопанство на Школата за механи-
зација на земјоделството, Куманово — 20%? 

Расподелбата на вишокот на приходите кој 
у ^новата со самостојно финансирање не го оства-
ри на начин како е предвидено во став први од овој 
член ќе се изврши со Законот за завршната сметка 
по буџетот на Народна Република Македонија за 
1955 година. Член 6 

Се овластува Извршниот совет на Народното 
собрание да при укинувањето, спојувањето) и мену-
вањето на републичките органи и установи ги рас-
подели расходите одобрени по нивните претсметки 
на новоформираните републички органи и установи. 

Пресметките на новоформираните републички 
органи и установи, на предлог на Извршниот совет 
ги одобруваат одборите за буџет при соборите на 
Народното собрание. 

Член 7 

Нови поставувања кај органите и установите 
доколку за таа цел во претеметкиге не се обезбе-
дени потребни финансиски средства можат да се 
вршат само со претходна согласност на Извршниот 
совет. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија", а ќе се пременува од 1 јануари 
1955 година. 

28. 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
1953 ГОДИНА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој -
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија, се прогласува Законот за завршната 
сметка на Народна Република Македонија за 1953 
година, што го усвои Народното собрание на Народ-
на Република Македонија на седницата на Репуб-
личкиот собор одржана на 18 јануари 1955 година 
и на седницата на Соборот на поризводителите одр-
жана на 19 јануари 1955 година. 

Црој 5 
Скопје, 21 јануари 1955 година 

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

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

З А К О Н 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ПО БУЏЕТОТ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

1953 ГОДИНА 

Член 1 
I. 

Остварените приходи и извршените расходи во 
буџетската 1953 година по буџетот на Народна Ре-
публика Македонија изнесуваат и тоа: 
Приходи - - - - - Динари 4.524,041.318,44 
Расходи - - - - - Динари 3.058,994.702 -
Вишок приходи — — — Динари 1.465,046.616,44 

II. 
Остварените приходи и извршените расходи во 

буџетската 1953 година по завршните сметки на 
установите со самостојно финансирање изнесуваат, 
и тоа: 
Приходи - - - - - Динари 441,722.282.-
Расходи - - - - - Динари 420Д67.860.— 

III. 
'Остварените приходи и извршените расходи во 

буџетската 1953 год. по завршните сметки на здрав-
ствените установи со самостојно финансирање из-
несуваат и тоа: 
Приходи - - - - - Динари 269,591.967.-
Расходи - - - - - Динари 305,430.974.-

Член 2 
Се одобрува завршната сметка по буџетот на 

Народна Република Македонија за 1953 година, ео-
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ставена согласно прописите по член 48 и 49 од Ос-
новниот закон за буџетите. 
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Член 3 
Завршната сметка по буџетот на Народна Ре-

публика Македонија за 1953 година заедно со за-
вршната сметка 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 Репуб-
лика Македонија". 

29. 

На основа чл. 3, 37, 47, 48 и 54 став 2 од Основ-
ниот закон за заштита на добитокот од заразни 
болести донесувам 

НАРЕДБА 
ЗА ПРЕВЗИМАЊЕ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И 
ОДСТРАНУВАЊЕ НА БЕСОТ КАЈ КУЧИЊАТА 

I. 

Со цел да се спречи и одиграни бесот ка ј ку-
чињата И со тоа заштити добитокот1, дивината и 
луѓето од оваа заразна болест, на подрачјето на НР 
Македонија ќе се применат следните мерки: попис, 
заштитна вакцинација против бесот на сите ку-
чиња и сотирање на бестопанствените кучиња. 

И. 
Сопствениците односно држателите (во пона-

тамошниот текст: сопствениците) на кучињата дол-
жни се во четвртото тромесечје на секоја година, 
односно во рок од 30 дена од стапувањето во сила 
на оваа наредба кучињата што ги држат да ги при-
јават на народниот одбор на општината, градската 
општина со одделни права, односно градот на чие 
подрачје се наоѓа кучето, за регистрација. 

Исто така сопствениците на кучиња се должни 
да го пријават секое новонабавено куче во срок од 
15 дена од денот на набавувањето. 

Во смисла на предниот став задолжително се 
пријавуваат и кучињата постари од 3 месеци. 

I I I . 

На основа на пријавите поднесени во смисла на 
предната точка надлежниот народен одбор ќе' води 
евиденција на пријавените кучиња, на основа на 
која на сопствениците на кучињата ќе им издава 
книжада односно картон за секое куче. 

Во книжицата односно картонот задолжително 
се убележуваат сите податоци за бележењето на 
кучето. 

Републичката управа за ветеринарна служба ќе 
го пропише начинот на водењето на евиденцијата 
и убележувањето на потребните податоци во кни-
жицата односно картонот. 

IV. 
Сопственикот на кучето должен е, секоја го-

дина — по извршената регистрација — своето куче 
да го подложи на заштитна вакцинација против 

бесот во времето и местото што ќе го одреди со-
ветот за стопанство на народниот одбор на околи-
јата, градот односно градската општина со одделни 
права. 

Заштитната вакцинација на кучињата ја врши 
територијално надлежната ветеринарна станица, 
која по цра^ило се врши во периодот јануари — 
март. 

V. 
За секое куче што е регистрирано и вакцини-

рано се издава маркица која се обесува на вратот 
на кучето. 

Маркицата служи како доказ дека кучето е 
регистрирано и вакцинирано. 

Формата и текстот на маркицата поодделно за 
секоја година ќе ги определи Републичката управа 
за ветерина,рна служба. 

VI. 
Сопствениците на кучињата должни се, своите 

/кучиња да ги држат во дворовите на зградите по-
стојано врзани. По исклучок, луксузните кучиња 
можат да се држат неврзани, но само во станот на 
сопственикот. 

Доколку сопственикот го изводи кучето вон од 
дворот на зградата или станот, може да го изведе 
само со кошница на устата или врзано со каиш, 
синџир и сл. 7 

Сопствениците на ловечките и овчарските ку-
чиња должни се, при проаѓањето низ населени ме-
ста, кучињата да ги држат врзани, а можат да ги 
пуштат за ловење односно за чување дури по изле-
гувањето од населеното место. 

VII. 
Сопственикот на кучето е должен да ги сноси 

трошковите за заштитната вакцинација. 
Трошковите од предниот став со свои прописи 

ги утврдува народниот1 одбор на околијата, градот, 
односно градската општина со одделни права. 

V I I I . 

Безетопанствените кучиња мора да се уништат. 
Како безстопанствени кучиња во смисла на 

предниот став се сметаат сите скиташти кучиња 
постари од три месеци. 

IX. 
Уништувањето на безстопанствените кучиња гз 

вршат самите сопственици или овластените органи 
на народниот одбор на општината, градската оп-
штина со одделни права односно градот. 

Кучињата наведени во претходниот став можат 
да ги уништуваат и ловџиите и органите на На-
родната милиција. 

X . 

Прекршувањето на оваа наредба ќе се казни 
по чл. 70, 71 и 72 од Основниот закон за заштита 
на добитокот од заразните болести. 
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XI. 
Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-

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

Број 10528 
6 декември 1954 година 

Скопје 

Државен секретар 
за работи на стопанството, 

А. Симитчиев, с. р. 

Огласен д е л 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25 септем-
ври 1954 година под реден број 352, е запишано сто-
панското претпријатие под фирма: Претпријатие 
— дуќан за колонијал „,Пена", со седиште во Ско-
пје Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија 
со колонијални стоки на мало. 

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 352/54. 
(1510) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Вое-
ното претпријатие за изработка на офицерски об-
лекла и чевли — Скопје, досега водено во регис-
тарот на стопанските претпријатија при Министер-
ството на народната одбрана на ФНРЈ. Финансиска 
управа на Ј. А. на страна 8/1 под реден број 8, е 
префрлено од поменатиот регистар и запишано во 
регистарот на стопанските организации при овој 
суд на 25 септември 1954 година под реден број 345, 
под фирма: Претпријатие за изработка на офицер-
ски и цивилни облекла и чевли, со седиште во 
Скопје Предмет на поодувањето на претпријатието 
е: изработка на /облекло и чевли: оваа дејност прет-
пријатието ќје ја врши преку своите продавници 
во Скопје, Битола, Кичево, Струмица и Охрид. Овие 
продавници се без посебни права. 

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 265/54. 
(1512) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25 сеп-
тември 1954 година под реден број 514, е запишано 
оснивањето и конституирањето на дуќанот под 
фирма: Електро инсталатерски дуќан „Никола 
Тесла", со седиште во Кавадарци. Предмет на поо-
дувањето на дуќанот е: вршење електричарски ус-
луги и инсталации. 

Од Околискиот суд во Скопје, Р. бр. 535/54. 
(1463) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 373/54 година е запишан дуќанот под 
фирма: Самостоен угостителски дуќан „Македони-

ја", со седиште во Струмица. Предмет на поодува-
њето на дуќанот е: продажба на топли и студени 
јадења, тестени производи, алкохолни и безалко-
холни пијалоци и тутунски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
373/54. (1491) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 379/54 година е за,пишано под фирма: 
Земјоделска економија „Градинар", со седиште во 
село Покрајчево — Струмичко. Предмет на пооду-
вањето на економијата е: унапредување на земјо-
делието, производство на сточен фураж сите ви-
дови култури и бубарство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
379/54. (1493) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
чека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 380/54 година е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Трговско' пјретпријатие на 
мало „11 октомври", со седиште во село Покрајчево 
— Струмичко. Предмет на поодувањето на прет-
пријатието е: трговија со прехранбени артикли и 
предмети за куќни потреби, машини и индустриски 
стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бо. 
38Д/54. (1494\ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 382/54 година е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на 
мало „Огражден", со седиште во село Василево — 
Струмичко. Предмет на школувањето на претпри-
јатието е: трговија со прехранбени артикли и пред-
мети за куќни потреби, машини и индустриски 
стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
382/54. (1495) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 27 мај 1954 
година под реден број 164, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Иднина", со се-
диште во Охрид. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: трговија на мало со: прехранбени артикли 
и предмети за куќни потреби, производи врз база 
на шеќер и какао, алкохол,ни и безалкохолни пи-
јалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 164/54. 
(1324) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 27 мај 1954 
година под реден број 171, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Фолклор", со 
седиште во Охрид. Предмет на поодувањето на ду-
ќа,нот е: трговија на мало со: текстил, куси и пле-
тени стоки, конфекција, парфимериски и козме-
тички стоки, производи од домашна дејност и од 
уметнички занаети, сатови и производи од драго-
цени метали. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 171/54. 



1 февруари 1955 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бу. 4 - Стр. 61 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30 ав-
густ 1954 година на страна 144, под реден број 1, е 
запишан дуќанот под фирма: Самостоен занаетчис-
ки дуќан — слаткарница „Бистра", со седиште во 
Гостивар. Предмет на поодувањето на дуќ,анот е: 
изработка и продажба на прехранбени артикли, 
ориентално-сл^ткарски, печива, млечни и безалко-
холни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 543/54. 
(942) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30 ав-
густ 1954 година, на страна 139, под реден број 1, е 
запишан дуќанот под фирма: Самостоен занаетчис-
ки дуќан — Фурна „Жито", со седиште во Гости-
вар. Предмет на послувањето на дуќанот е: изра-
ботка и продажба на леб и печиво како и вршење 
на пекарски услуги. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 541/54. 
(954) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 301/54 година е запишано стопанското прет-
пријатие под фирма: Градско претпријатие „Ма-
леш", со седиште во Берово. Предмет на поодува-
њето на претпријатието е: обавување на градежно-
комунални услуги и производство на градежни 
материјали. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 301/54. 4 

(1027) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
343/54 година е запишан дуќанот под фирма: За-
наетчиски дуќан „Партизан", со седиште во Стру-
мица. Предмет на послувањето на дуќанот е: про-
дажба на месо. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 343/54. 
(1282) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25 сеп-
тември 1954 година под реден број 533, е запишано 
стопанското претпријатие и неговото конституира-
ње под фирма: Претпријатие за промет со емиш, 
зарзават и варива на големо и мало „Витамин", со 
седиште во Скопје. Предмет на поодувањето на 
претпријатието е: промет со емиш зарзават и ва-
рива. 

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 559/54. 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 11 мај 1954 
година под реден број 157, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на 
големо „Тргопромет", со седиште во Охрид. Предмет 
на поодувањето на претпријатието е: трговија на 
големо со индустриски, колонијални, прехранбени 
и селско-стопански земјоделски производи. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 157/54. 
(1318) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 30-УИ-
1954 година под реден број 236/1, е запишан дуќа-
нот под фирма: Самостоен млекарска! дуќан „Нов 
живот", со седиште ЕО Битола. Предмет на пооду-
вањето на дуќанот е: купопродажба на млеко и 
млечни производи. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 236/54. 
(1425) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 27-УП-
1954 година, под реден број 223/1, е запишан ду-
ќанот под фирма: Самостоен комисионен дуќан 
„Експрес", со седиште во Битола. Предмет на по-
одувањето на дуќанот е: комисиона продажба на 
подвижни предмети. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 223/54. 
(1413) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 28-У11-
1954 година, под реден број 224, е запишан дуќа-
нот под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан 
„Лонжин", со седиште во Битола. Предмет на по-
одувањето на дуќанот е: трговија на мало со са-
тови и изработки од драгоцени метали, како и вр-
шење услуги од саатчиската дејност. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 224/54. 
(1414) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 29-УН-
1954 година, под реден број 226/1, е запишан ду-
ќанот под фирма: Самостоен слаткарски дуќан 
„Јадран", со седиште во Битола. Предмет на по-
одувањето на дуќанот е: производство и продажба 
на слаткарски и млечни производи. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 226/54. 
(1416) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 29-УП-
1954 година, под реден број 227/1, е запишан ду-
ќанот под фирма: Самостоен слаткарски дуќан 
„Малина", со седиште ЕО Битола. Предмет на по-
одувањето на дуќанот е: гцроизводство и продажба 
на слаткарски и млечни производи. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 227/54. 
(1417) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 29-УП-
1954 година, под реден број 228/1, е запишан ду-
ќанот под фирма: Самостоен слаткарски дуќан 
,,Пролет", со седиште во Битола. Предмет на по-
одувањето на дуќанот е: производство и продажба 
на слаткарски и млечни производи. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 228/54. 
(1418) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 29-УП-
1954 година, под реден број 229/1, е запишан ду-
ќанот под фирма-, Самостоен слаткарски дуќан 
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„Букет", со седиште во Битола. Предмет на пооду-
вањето на дуќанот е: производство и продажба на 
слаткарски и млечни производ^. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр, 229/54. 
(1419) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 31-УП-
1954 година, под реден број 239/1, е запишан ду-
ќанот под фирма: Самостоен слаткарски дуќан 
„Ружа", со седиште во Битола. Предмет на пооду-
вањето на дуќанот е: производство и продажба на 
слаткарски производи. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 239/54. 
(1428) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 5-У1П-
1954 година, под реден број 241/1, е запишан ду-
ќанот под фирма: Задружен берберски дуќан 
„Единство", со седиште во Битола. Предмет на по-
одувањето на дуќанот е: вршење на берберско! 
услуги. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 241/54. 
(1430) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 5-УШ-
1954 година, под реден број 242/1, е запишан: ду-
ќанот под фирма: Задружен берберски дуќан 
„Спорт", со седиште во Битола. Предмет на пооду-
вањето на дуќанот е: вршење на берберски услуги. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 242/54. 
(1431) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 5-УШ-
1954 година, под реден број 243/1, е запишан ду-
ќанот под-фирма: Задружен берберски дуќан „Ван 
тел Ма,јорот", со седиште во Битола. Предмет на 
поодувањето на дуќанот е: вршење на берберски 
услуги. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 243/54. 
(1432) 

Окружниот суд зо Скопје објавува дека „Ма-
котекс" претпријатие за промет1 со памук, волна, 
сирови и преработени кожи — увоз-извоз — Скопје 
досега водено во регистарот на стопанските прет-
пријатија при НО на град Скопје, на страна 200, 
е префрлено од поменатиот регистар и запишано 
во регистарот на стопанските организации при 
овој суд на 25-1Х-1954 година под реден број 356, 
под фирма: „Макотекс" претпријатие за промет 
со памук, волна, сирови и преработени кожи и 
увоз-извоз, со седиште во Скопје. Предмет на по-
одувањето на претпријатието е: трговија на голе-
мо — промет1 со памук, волна, свила, сирови и пре-
работени кожи, кожи од дивеч, крзно, О Б И Л Н И И 

животински отпадоци и влакна и увоз-извоз. Оваа 
дејност претпријатието ќе ја врши преку своите 
откупни станици и тоа: Откупна станица во Скоп-
је, откупна станица во Куманово, откупна станица 
во Крива Паланка, откупна станица во Кратово, 

откупна станица во Т. Велес, откупна станица во 
Неготино, откупна станица во Кавадарци, откупна 
станица во Гевгелија и откупната станица во Ва-
ландово. Станиците се без посебни права. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 532/54. 
(1509) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 15-У-1954 
година, на страна 127, под реден број 127, е запи-
шано претпријатието под фирма: Претпријатие за 
одгледување на крави и производство на млеко 
„Млекар", со седиште во Кавадарци. Предмет да 
поодувањето на претпријатието е: одгледување на 
крави, производство на млеко и млечни произво-
ди, полододека дејност во рамките на своите по-
треби за производство на фуражни храни. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 171/54. 
(1576) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 414/54, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие 
„Огражден", со седиште во с. Ново Село — Стру-
мичко. Предмет на поодувањето на претпријатие-
то е: трговија со прехранбени артикли, предмети 
за куќни потреби, машини и индустриски стоки, 
како и откуп на земјоделски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
414/54. (1578) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 410/54, е за,пишан трговскиот ду-
ќан под фирма: Трговски дуќан „Чифлик Таш", со 
седиште во с. Банско — Струмичко. Предмет на 
поодувањето на дуќанот е: трговија со прехран-
бени артикли и предмети за куќни потреби, како 
и трговија со мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
410/54. (1582) 

Округ-ишот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 408/54, е запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан на мало „Матица", со седиште 
во с. Моноспитово — Струмичко. Предмет на по-
одувањето на дуќанот е: трговија со прехранбени 
артикли и предмети за куќни потреби, како и тр-
говија со мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
408/54. (1584) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 407/54, е запишан дуќанот под фир-
ма: Угостителски дуќан „Огражден", со седиште 
во Струмица. Предмет на поодувањето на дуќанот 
е: хотело-у гостите л ски услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр 
407/54. (1585) 
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Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 18-1Х-1954 
година, под реден број 312, е запишано стопанско-
то претпријатие под фирма: Претпријатие за ко-
лонијал на мало „Пролетер", со седиште во Скопје. 
Предмет на побелувањево на п1ретпри јатНето е: 
трговија на мало со животни намирници и куќни 
потреби, парфимериски стоки и алкохолни пијало-
ци. ,Оваа дејност претпријатието ќе ја врши преку 
своите П О З Л О Б Н И единици и тоа: на ул. „Иво Рибара 
бр. 50, ул. „Варшавска" бр. 26 и на ул. „388" бр. 64. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 414/54. 
(1589) 

Окружниот суд ЕО Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-1Х-1954 
година, под реден број 458, е задишано стопан-
ското претпријатие под фирма: Претпријатие за 
колонијал на мало „Славија", со седиште во Скоп-
је. Предмет на иселувањето на претпријатието е: 
трговија на мало со животни прехрани и куќни 
потреби, парфимериски стоки и алкохолни пија-
лоци. Оваа дејност претпријатието ќе ја врши пре-
ку своите продавници и тоа: на ул. „Генерал Тем-
по" бр. 18, на ул. „Ѓуро Ѓоновиќ" бр. 69 и на ул. 
,,200" бр. 50. Продавниците се без посебни права. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 433/54. 
(1590) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Каме-
ноломот „Кисела Вода" — Скопје, досега воден во 
регистарот на стопанските претпријатија при НО 
на град Скопје, на страна 14, под реден број 14 е 
префрлен од поменатиот регистар и запишан во 
регистарот на стопанските организации при овој 
суд на 25-1Х-1954 година, под реден број 400, под 
фирма: Каменолом „Кисела Вода", со седиште во 
Скопје. Предмет на побелувањето на камено ломот 
е: производство на кршен камен, за ѕидање, ту-
цанка и ризла за патишта, ивичњаци за улици и 
разни камени блокови. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 241/54. 
(1591) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 27 мај 1954 
година под реден број 183, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Вкус", со се-
диште во Охрид. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: трговија на мало со текстил, куси и пле-
тени стоки, конфекција и текстилна галантерија. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 183/54. 
(1344) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 31 мај 1954 
година пЗД реден број 185, е запишан дуќанот под 
фирма: Кондураџиски дуќан „Ласта", со седиште 
во Битола. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
производство и услуги на кондураџиски изработки. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 185/54. 
(1346) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 21 август 
1954 година под реден број 248, е запишано стопан-
ското претпријатие под фирма: Занаетчиско прет-
пријатие „Братство", со седиште во Охрид. Пред-
мет на поодувањето на претпријатието е: вршење 
услуги на дуќаните, водење на книговодство, скла-
дирање на материјали, вршење транспортни и на-
бавување материјали и друго. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 248/54. 
(1436) 

Окружниот1 суд во Штип одјавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 90/54 година е запишано стопанското претпри-
јатие под фирма: Трговско претпријатие „Кожар", 
со седиште во Штип. Предмет на поодувањето на 
претпријатието е: промет со кожи, волна и живо-
тинска стока. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 90 од 29 ап-
рил 1954 година. (465) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 202/54 година е запишан трговскиот дуќан под 
фирма: Трговски дуќан на мешовити стоки „Чупи-
но", со седиште во село Виница — Кочанско. Пред-
мет на поодувањето на дуќанот е: трговија со млеч-
ни и месни преработки, мелнични производи, алко- ^ 
холни и безалкохолни пијалоци, мешовити индус-
триски и прехранбени стоки и цигари. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. ѕбр. 202/54. 
(846) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр 
255/54 година е запишан трговскиот дуќан под 
фирма: Трговски дуќан „Сосна", со седиште во Бе-
рово. Предмет на поодувањето на дуќанот е: купо-
продажба на стоки во внатрешен промет на мало. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. ,бр. 255/54. 
(899) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 

^ 258/54 година е запишан дуќанот под фирма: За-
наетчиски самостоен дуќан „Иднина", со седиште 
во СЕ. Николе. Предмет на поодувањето на дуќа-
нот е: производство и продажба на слатки, сода-во-
да, и други безалкохолни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 258/54. 
(902) 

Окружниот суд во- Штип објавува д,ека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден број 
260/54 година е запишано стопанското претпријатие 
под, фирма: Занаетчиско претпријатие „Единство", 
со седиште во Св. Николе. Предмет' на поодувањето 
на претпријатието е: производство и продажба на 
леб и печиво како и вршење пекарски услуги. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 260/54. 
(904) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот' на стопанските организации 
на 19-Х1-1954 година, под реден број 109, е запи-
шан под фирма: Трговски дуќЅан „Јасмин", со се-
диште во Скопје. Пре,дмет на поодувањето на ду-
ќанот е: трговија на мало со парфимериски,' коз-
метички и бижутерсхи производи. 

Дуќанот е основан од НО на град Скопје со 
решение бр. 7397 од 22-ХН-1953 година. Истиот ќе 
го потпишуваат раководителот Методи Ефремов и 
продаваната Бранка Блажевска, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 709/54. 
(1552) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 368/1954 година, е запишан дуќа-
нот под фирма: Угостителски самостоен дуќан 
„Моноспитово", со седиште во Струмица. Предмет 
на поодувањето на дуќанот е: продажба на сите 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, суви јадења 
-— мезелуци и тутунски производи. 

Од Окружниот стопански суд Штип, Р. бр. 
368/54. (1486) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 369/1954 година е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен угостителски дуќан „Из-
вор", со седиште во' Струмица. Предмет на пооду-
вањето на дуќанот е: продажба на сите видови 
пијалоци, јадења-мезелуци и тутунски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
369/54. (1487) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Ста-
ницата за откуп на памук, волна и кожи „Мако-
текс" — Кавадарци досега водена во регистарот 
на стопанските претпријатија при Поверенството 
за финансии на Околискиот народен одбор — Ка-
вадарци на страна 4, рег. бр. 2, е префрлена од 
поменатиот регистар и запишана во регистарот на 
стопанските организации при овој суд на 25 сеп-
тември 1954 година под реден број 363, под фирма: 
Станица за откуп на памук, волна и кожи „Мако-
текс", со седиште во Кавадарци. Предмет на по-
одувањето на станицата е: откуп на волна, инду-
стриски растенија, сирови кожи, животински от-
падоци и влакна. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 530/54. 
(1478) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Ста-
ницата за откуп на памук, волна и кожи „Мако-
текс" — Титов Велес досега водена во регистарот 
на стопанските претпријатија при Советот за сто-
панство на НО на Градската општина — Титов Ве-
лес на страна 33, е префрлена од поменатиот ре-
гистар и запишана во регистарот на стопанските 
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организации при овој суд на 25 септември 1954 го-
дина под реден број 361, под фирма: Станица за 
откуп на памук, волна и кожи „Макстекс", со се-
диште во Титов Велес. Предмет на поодувањето 
на станицата е: откуп на памук, волна и кожи, 
животински влакна и рогови. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 528/54. 
(1479) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Ста-
ницата за откуп на памук, волна и кожи „Мако-
текс" — Кратово досега водена во регистарот на 
стопанските претпријатија при Советот за стопан-
ство на НО на Кумановска околија на страна 33, 
под реден број 33, е префрлена од поменатиот ре-
гистар и запишана во регистарот на стопанските 
организации при овој суд на 25 септември 1954 го-
дина под реден број 360, под фирма: Станица за 
откуп на памук, волна и кожи „Макотекс", со се-
диште во Кратово. Предмет на поодувањето на 
станицата е: откуп на памук, волна и кожи. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 527/54. 
(1480) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Ста-
ницата за откуп на памук, волна и кожи „Мако-
текс" — Крива Паланка досега водена во реги-
старот1 на стопанските претпријатија при Пове-
ренството за финансии на Околискиот народен 
одбор Крива Паланка на страна 85, под реден бро! 
85, е префрлена од поменатиот регистар и запи-
шана во регистарот на стопанските организации 
при овој суд на 25 септември 1954 година под ре-
ден број 359, под фирма: Станица за откуп на па-
мук, волна и кожи „Макотекс", со седиште во 
Крива Паланка. Предмет на поодувањето на ста-
ницата е: откуп! на кожи и волна. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 526/54. 
(1481) 
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