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ПРВНОТ ПЕТГОДИШЕН ПЛАН И BEFOBOTO СУШТИНСКО 
ЗНАЧЕЊЕ ЗА ПРЕМИИ ΚΟΉ ПААИСКО СТОПАНИСУВАЊЕ 

ВО СОЦИЈААИСТИЧКАТ.А ИЗГРАДБА НА МАКЕДОНИЈА

Успешно извршениот (про-цес на обновата на земјата во 
текст на 1944, 1945 и првата половина на 1946 година ги создаДе 
оановните предуслови за да се пристани кон една повисока фаза 
— изградбата. Гледиштето за приоѓање кон изградбата на зем- 
јата преку Петгодишната планска программа наетанува некаде 
во втората половина на 1946 година по иии|Цијатива на Јосжт 
Броз Тито, ЦК КПЈ и Сојузната влада на Југославија, кои доне- 
еуваат одно душна одлука за нејзиио поставување.1)

Донееувањето .на Петгодишниот план на 26 април 1947 го
дина практично означуваше Македонија, во потесна, и Југосла- 
вија во поширока смиела да приетапат кон посистематска ооци- 
јалистичка изтрадба, сю што се создадоа ооновните предуслови 
за темелан, сестра,н и позасилен стопански развиток на произ- 
водните сили и односи. Со него заиочнува фактички првата ета- 
па од процесот на ликвидирањето на екоиомеката2) просвет;но- 
културната3) и техничката заостанатост на Маке дон,и ja.4) Основ- 
ната поента на Петгодишниот план беше оправдано ставена во 
иедустријализацијата и електрификацијата на Македонија.5) Ве- 
лиме оправдано, зашто нивното отсуство беше пропрека кон 
ликвидирање на економ1С1ката зао>станато€т во земјата, а приста- 
пувањето кон нивното опроведување значете прв чекор и основ- 
на компонента кон општиот екоеомски подам на Македонија во 
ренублички и Југо1славија во сојузни рамки. Исправноста на

!) „О наград ши соци ј алистичке економике ФНРЈ сд ослобођења до 
данас“ — Реферат на Б. Кидрић, V Контр ее КПЈ, 21—28 јула 1948. Стено- 
графске белеиже, с. 610.

2) „Петгодишен план за развитокот на народното стопаиство на 
ФНРЈ 1947—1951“, Београд 1947.

3) Исто, глава III, чл. 17, с. 415.
4) Исто, дел I, гл. I, с. 386—393.
5) Исто, План за развиток на ироизводните еили, чл. 8 и чл. 9. 

Задачите на Петгодишниот план, дел I, чл. 1 и 2; Закон за Петгодишниот 
п л ан . . .  ИРМ, с. 397—404 и 386—390,
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ваквото етановиште ;на еојузниот Пеггодишен стопански план и 
неговото практично применување мошне јасно се илустрира и 
поткрепува во дел I член 5 точка 2 и 3 во кои дословно стой: 
„Да се позголемат вкупните инвестиции до 1951 година во На
родна Република Бонна и Херцеговина преку 7 пати, во Народна 
Република Македонија за 8 пати . . .  во споредба со 1946 и да се 
надмине општиот темно на раютежот на инвестициите. Да се 
зголеми вредно ста на индустриското производство во 1951 годи
на во Народна Република Бонна и Херцеговина за 10,5 пати во 
Народна Република Македонија за 26,3 во (споредба со 1939 го
дина . . .  и со тоа да се премине во тие народни републики оп
штиот среден темно на растежот на вредноста на индустриското 
пр оиз во д ств о .6 7)

Во процесот на индустријализацијата, основного тежиште 
беше ставено -нарочно во изградбата на тешката индуетрија пре
ку што практично се создаваше производно-техничката база и 
техничката опрема на сите стопански гранки. Покрај тоа Пет- 
годишзниот план програмираше изградување на разновидна инду- 
стрија — тешки и средни алатни машини, електроиндустрија, 
индустрија за земјоделски машини и сл. За оживотворувакье, а 
нарочно (во врска со прашањето околу пристануваше кон индус- 
тријализација и електрификација и придавање на нивното прио
ритетно место во однос на другите стопаноки гранки во Југосла- 
вија, а со тоа воедно и во Македонија, како нејзин интегрален 
дел, според Ј. Б. Тито, резултираше фактот што „Прво нашата 
земја (се мисли на Југославија — н. б.) во текст на оваа војна 
така страшно пострада, што е просто невозможно полна обнова 
и изградба без јака сопствена индустрија. Невозможно е й  за низа 
годный да се изврши обновата и изградбата само со купување и 
довезување потребни машини од странетво, оти тоа би барало 
скоро невозможни финансиски средства и нашата земја наполно 
би паднала под економска, а со самого тоа и оолитичка завис- 
ност на капиталистичките зем ји .. 7)

Без претензии на предимензионирагье, ова становиште бе
ше во основа правилно поставено, преку што се оцртуваше него- 
вата далекувидност во правилното насочување во целокупниот 
ошптествено-економски и културен подем на Југославија, а со 
тоа и на Македонија.

Но ориентирањето на грото од расположивите потенцијали 
во овие два правца — индустријализација и електрификација, 
не значеше и практично запоставувањ е на другите гранки од 
стоианството. На селанството, т.е. на развитокот на земјодел- 
ството, Петгодишниот план му посвети сериозно внимание и 
тежиштето на неговата активност беше насочена оправдано кон

6) Исто, зададите «на Петгодишниот план, с. 74.
7) Исто, Ј. Б. Тито, Говор за Петгодишниот план во Народната 

скупштина на 26 аорил 1947 г., с. 5—7; Ј. Б. Тито, Говори и чланци, Щ 
кшига, Напријед — Загреб, 1959, с. 47—59.
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преминување од екстензив'но со регресивен печат, кон интен- 
зивно т.е. понапредно земјоделско етопаниеување.8) Toa фак- 
тички значеше модернизациј а на обработката на земјата преку 
примена на оовремени мапшни и агротех1нички средства, како 
оеновен предуслов за подобрување квалитетот на производите, 
а нарочно во зголемување на продуктивноета на трудот т.е. кван- 
титетот.

Индустриј ализациј ата на земјата фактички значеше подо- 
брување на животниот (стандард на југословенските работай 
луге, а со тоа и на македонскиот работен човек. Но за да побез- 
болно ее премине кон спроведување на тој процес, требаше прет- 
ходно да се премоетат некой проблами: 1) Во текот на Петгодиш- 
ниот план индустријата на Југославија чуветвуваше потреба од 
170.000 луге кв алифику в ан а работна рака, ко ja што би ja позна
вала современата технологија на нроизводството, а практично 
се располагаше само со околу половина од наведената бројка, 
а во Македонија знатно помалку. Потребите од оредни и виеоко- 
стручни профили на кадри беа уште потолеми.9)

Активноста на ошптествено-молитнчките организации во објасну- 
вањето и пристапувањето кон реализација на Оетгодиншиот 

план во неговата прва година (1947)

Донесаниот во април 1947 година Петгодишен план, што во 
себе ш  еодржеше задачите и планската програма кои иако во 
основа беа прогресивни и отвораа реалии можности и перспек- 
тиви за стопанскиот, прооветно-културниот и општиот подем 
на земјата, не значеше и не даваше гаранција за неговото це- 
лосно остварување. Имано, неговото успепшо реализирање било 
забавувано, закочувано па и посериозно загрозувано од разно- 
видни објективни и субјективни околно1СТИ. Mery нив, покрај 
недостатноста на финансиски средства, квалификувана високо- 
стручна работна рака и сл., во знатна мера го отежнувало и

8) Во дел црви чл. 2, задачите на Петгодишниот план стой: „1) да 
се применат еовремееи методи и да се зголеми и подобри прокзводноста 
во сите гранки на пољоделството...  4) да му се осигури на работниот 
селанец сестрана материјална и стручна помошт..., да се заштити ра- 
ботниот селанец од сите ексилоататорски тенденции. Да ее подигне мате- 
риј алниот и културниот степей на работниот селанец... — Петгодишен 
план з а ... с. 71—73; гл. II, план за развиток на производните сили, чл. 12, 
с. 94—99; Во дел први од задачите :на Петгодишниот план за Македонија 
чл. 3 стой: „Земјоделието да се преобрази во модерно и иктензивно. Затоа 
да се осигурат технички и материјални средства. Во школи и кооперации 
и преку масоените организации да се оспособи работниот селанец за при- 
люнуваьье <на совремани средства во обработка на замјата: ... да се извр- 
ши коренита преориентација во земјоделското производство кон инду- 
стриски култури...  — Петгодишен план за развитокот на народното 
стопанство на Народна Република Македонија во годините 1947—1951, 
с. 390—392 и 404—409.

9) Исто, Ј. Б. Тито, Говор за Петгодишниот план..., с, 14.

9 Историја
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делувањето на капиталистичките реакционерни остатоци инфил- 
трирани во раководните органи на Народниот фронт и другите 
општествено-политички «организации, па дури и во новисоките 
и највиеоките оо јузни ф оруми.10) То а значи д ека овој процее на 
спроведување во дело на Петгодиишата планска програма, уште 
на почетокот во првата година од неговото донеоување не ce 
движете така лесно, туку во одна заострена класна борба со 
ваквите жевдонародни партисжн елеманти кои ги правеа послед- 
ните очајнички обиди да ja «сопрат и свртат колата на ооција- 
листичкиот развиток >на «друг колосак, односно да го раставри- 
раат старого веке одживеано и назадно. Но и покрај ваквиот 
тежок и трновит пат, ако се проследи неговото спроведување 
во дело, ќе ice забележи дека со него беа цврсто поставени оп- 
шт0ствено-еко1но1м€1ките и политичките оанови и дадена една 
правилна еасока на ооцијалистичкиот развиток на македонското 
односно југословенското општество. Имена, социј алистичкиот 
сектор HITO го «сочинуваат државната и задружната 1сопственост 
стануваа изразит хегемон во повоениот стопански развиток, кој 
се карактеризираше со осетно подобрување на производните 
односи, подобрување на животниот стандард, просвет,но-култур- 
ниот напредок на земјата и др. Овде, во натамошното нанесу- 
ваше, не би го следеле до крај самиот процес на оживотварува- 
ње на Петгодишната планска програма, зашто тоа бара поопстој- 
но разгледување во посебна «студија, туку накуоо би се задржале 
на некой побитни моменти од активноста на општествено-поли- 
тичките организации во неговото спроведување во текот на 
1947 година.

*

* *

Општествено-политич1К1Ите организации и надлежните орга
ни на власта, при реализирање на Планот уште во текот на 
првата година наидоа на сериозни пречки при довршување на 
национализацијата на приватната индустрија и, второ, ликви- 
дирањето на капиталистичките остатоци, нарочно на нтекула- 
цијата во трговијата по пат на ограничување на приватната тр- 
говија на мало.11) Кон ваков чекор се наметнувала потребата по-

10) Mery таквите беа Андрија Хебранг (тогашеи претседател на Со- 
ју зн а т а  п лан о к а  ком и сж ја  э а  П етгод и ш н ата п рограм а), С ретен  Ж у јо в и ћ  
и нивните приврзаиици кои стоеја на иста линија и  се заетаиуваа за 
гледиштето дека неговото поставување е прерано, нереално, а оо тоа и 
«невозможно за остварување. — Но тие набрзо беа раскринкани и како 
такви ошаднаа — „О изградњи еоцијалистичке економике ФНРЈ од 
ослобођења до данас“ — Реферат на Борис Кидрич. — V Контрес Кому- 
нистичке партије Југославије, 21—28 јула 1948 год. Стенографсже бе- 
лешке, с. 610.

п) Петгодишни план и путеви наше еоциј алистичке изградње. V 
Конгрес . . с. 564—567,
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ради неопходното наполно осигурување на целокупните произ- 
водни каиацитети во земјата, -со цел да ее затрат капиталиетич- 
ките елементи како сериозна кочница во развитокот на ироиз- 
водните сили и планското етопанисување. Тоа значи дека со Вто- 
риот Закон за национализација фактички бил доокрајчен про- 
цесот на национализациијата на индустријата.12) Пеговата суш- 
тинска важност се состоела во тоа што со него ее придонесе 
стабилизирање на локалното ютопаество, што во крајна линија 
значело крупен чекор напред, бидејќи социјалистичкиот сектор 
ja опфаќаше целокупната индустрија. Во практичного спроведу- 
вање на задачите, кои ш  ооставуваше петгодишната планска 
програма, во знатна мера придонесоа општественочполитичките 
организации, а особено Народниот фронт. За него оправдано на 
едно место се подвлекува дека „Toj сојуз политнчки оличен во 
Народниот фронт претставува основна општествена сила ко ja 
ja  носеше досегашната изградба (се мисли од ослободувањето до 
донесувањето на Петгодишниот план — н. б.) на новата држава 
и обновата на народното стопанство и таа останува и натаму 
онаа масовна сила, којашто е носител на борбата за остварување 
на Петгодишниот план", (подвл. — Л. Л.)13)

Фронтовската организација во Македонија треку донесе- 
ната Резолуција на проширениот Пленум на Земекиот одбор на 
Народниот фронт на Македонија (НФМ) му пооветува сериозно 
внимание на Петгодишниот план непоередно пред неговото офи- 
цијално донесување и усвојување.14) Резолуцијата, меѓу другото, 
предвидувала извршување на две основни промени во етопан- 
ската структура и тоа: „Прво, создавање на енергетската база, 
електрификација, темел за создавање услрви за користење на 
нашите земни рудни богатства, подигање на низа крупни и ло
мали индустриски претпријатија. Второ, модернизирање на на- 
шето (македонско — н. б.) земјоделство и неговата преориента- 
ција на индустриски култури“.15)

Во доследно реализирање на гореизнесееите задачи, Резо- 
луцијата ja  потцртуваше улогата на Народниот фронт во пот- 
тикнување на работниот елан на народните елоеви и ©о нивно 
мобилизирање во покренување за доброволно натпреварување 
меѓу основните фронтовски, младински и -синдикални организа

12) Исто.
13) Точка 5 од уводот за Законот за Петгодишниот план за разви

токот на народното стопанство на ФНРЈ во годините 1947—1951 год. 
Петгодишен план . . с. 63—69.

14) Во Резолуцијата меѓу другото се иыеиетира од фронтовските ор
ганизации создавање сред широките народки елоеви „Нов однос кон 
државниот имот“ и примена на нови форми и методи во планеката из- 
гр ад б а  к а к о  : развиваьье  н а  си стем от  н а  н атпр ев ар у  в ањ  е и  д ав ањ е  (преодни 
знамиња на оние кои покажале врвни реэултати, наградување, пофалу- 
вање и др. — Резолуција на проширениот пленум на Земекиот одбор на 
Народниот фронт на Македонија. — в. „Н. Македонија“ г. IV, бр. 656, 
16. И. 1947 год.

15) Исто.
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ции. Но, притоа, Резолуцијата укажува посебно на Народниот 
фронт ίΒΟ борбата за поефизкаоно спроведување на Планот, за што 
треба да ее поврзат со голема будност ©о сузбивање на «сите 
пројави на реакционерни елементи. Како плод на применување- 
то на системот на натлреварување, како мошне ефективна и сти- 
мулативна форма меѓу општественочполитичк-ите организации, 
особено преку синдикалната за што се застапувала и го предви- 
дувала во својата програма самиот Петгодишен план.16) Во текот 
на 1947 година во фронтовското меѓуградско натпреварување, 
според постигнатите резултати за најуспешна беше прогласена 
Скопската, која во текот на натпреварувањето вклучи во овоите 
редови ©о исполнување на низа стопански и слични задачи 
152.912 лица кои потрошија 1.458.698 работни часови, што прак
тично значеше крупен успех на Скопската фроетовска ор.ган1и- 
зација.17) Од околиеките фронтов^ски организации позабележи- 
телни резултати постишаа Ресенската, која со 49.399 опфатени 
учесници во иополнување на своите плански задачи во рамките 
на Петгодишниот план потроши 748.807 работни часови.18) Од 
другите фронтовски организации особена активност и резултати 
покажаа град-ските фронтовски организации на Свети Николе,19) 
Гостивар и Струмица.20) Покрај наведените во првата година од 
остварувањето на Петгодишниот план, позитивни резултати по- 
стигна и Беровската фронтовока организација, ко ja поставениот 
план не само што целосно го оствари, туку и знатно го натфрли.21) 
Мошне важен пункт во работата на фронтовската организација 
во Македонија во текот на 1947 година преставувало производ- 
ството на тули. Во поткрепа на тоа говори фактот што само во 
текот на 1947 година било произведено 9.200.000 тули, што зна- 
чело 13% од вкупното производство на Македонија.22) Од наве- 
дената бројка о-сетен удел имала Скопската фронтовска органи- 
зација која произвела 5.066.664 тули, а потоа следува Битолската 
со 613.677, Струм1гчката со 200.000 тули.23) Во исполнување на

16) Во точка 6 од уводот на Законот за Петгодишниот план за раз- 
витокот на народного стопанство на ФНРЈ 1947—1951 година, стой: „Во 
организацијата на самоиницијативата и натпреварувањето, како и работ- 
ната дисциплина, лежат осн-овните задачи на единствените синдикати“, 
Петгодишен план за развитокот ..., с. 63—69.

17) AM, Скопје, фонд ГО НФМ, кут. незав. Извештај о раду Народног 
фронта Македоније у току 1947 год. (испратен до НФЈ — Белград).

18) Исто.
19) AM, Извештај о раду...
20) Струмичкиот Народен фронт во текот на 1947 год1ша во рамките 

на поставените задачи предвидува да утроши 13.000 работни дена — 
в. „Н. Македонија“, г. IV, бр. 712, Скопје, 23. IV. 1947.

21) Наместо предвидените 100.000 работни часа до септември 1947 
година дала 118.879 раб. часа. — AM... Извештај за политичката и органи- 
зационата работа на фронтовската организација во Беровска околија за 
времето од 1.1. до 15. IX. 1947 год.

22) AM, Извештај о раду ..,
23) Исто.
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фронтовскиот план во 1947 година нарочно дојде до израз заста- 
пеноста и уделот на основните организации на АФЖ на теренот 
во Македонија. Тие во разновидни стопански акции на Народ- 
ниот фронт учествуваа со 47.789 доброволки, кои дадоа 750.272 
работки часа во остварување на државниот план, а со 70.770 
жени со потрошени 1.103.257 работай часа во исполнување на 
фронтовскиот план, што практично значеше осетен придонес 
кон успешного спроведување на поставените планоки задачи на 
Петгодишниот стопански план.24) Во спроведување на Петгодиш
ниот план не изостана учеството на Младинската организација, 
туку напротив нејзините наеоки во таа смисла беа набележани 
уште на III конгрес на македонската младина.25)

Основната насоченоет на изградбата во 1947 год. се состое- 
ла во доизградување на некой објекти започнати од претходната 
1946 година и изградба на нови објекти програмирани во текот 
на 1947 година, како и производните резултати во (стопанството. 
За да се добие порелјефна и поизбистрена реална слика за вкуп- 
ниот удел на општествено-политичките организации во стопан- 
ската изградба во 1947 година, тоа најдобро ке го илустрираат и 
поткреоат подолу изнесените табеларни прегледи.26)

Според некой податоци и покрај пројавените слабости во 
стопанската изградба на Македонија, за што веке стана збор, 
индустрискиот производствен план за 1947 година бил наполно 
исполнет,27) а во првата половина на 1948 година знатно нат- 
фрлен.28)

Од поторе изнесеното како неминовно се наметнува конста- 
1'ацијата со каква сериозност пристапија општествено-политич
ките организации во *шроведувањето на Петгодишниот план, кој 
практично значеше потполно и темелно стопанско преобразува- 
ње на стопанската физиономија на Македонија.

Постигнатиот резултат: прво, беше плод на објаснувачките 
акции кои ги спроведоа општествено-политичките организации 
среде широките народни слоеви, во кои, преку правилно толку-

24) Нивната активност била разновидна почнувајќи од учеството на 
женски групи во произвоАството на тули во Гевгелија, Прилеп и Скопје, 
иотоа во изградба на објекти од разновиден характер й сл. — Исто.

2s) Овој конгрес беше одржан од 8 до 10. VI. 1947 год. На него маке- 
доноката младика ги изнесе задачите на младинската организација, а 
воедно беше дадеео правилно толкување и став за величината на Пет
годишниот план и младинското активно учество во вклучување на него- 
вото спроведугвање во дело. За таа цел се предвидуваше и ее задолжуваа 
младиеските раководители во организирање на широки објаснувачки 
акции преку младиноките активи во работните организации, реоеите и 
градовите, селата и тн. III конгрес на Народната младина на Македонија. 
Скопје 1947 год., с. 48; ®. „М лад б о р ец “, г. IV , бр . 126, 12. VI. 1947 год.

26) AM, Скопје, фонд ГО НФМ, кут. незав. „Преглед на добросволните 
работи на фронтовските организации во 1947 година во исполнение на 
Фронтовскиот и Државниот план“.

27) Реферат на Лазар Колишевски — V Конгрес Комунистичке... 
с. 326—353.

28) Исто.
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вање на еуштинското значење на ПетгоАишниот план за ната- 
мошниот стопански развито к, во крајна линија придонесоа во 
иривлекување на широките слоеви и нивно вклучување bio оства- 
рување на планските задачи; второ, на дирекшото учество на οιπ- 
штественонполитичките организации, меѓу кои пред cè Народ- 
ниот фронт кој неретко ce јавуваше во улога на покренувач, 
мобилизатор, организатор и ноеител на грото од акциите што ги 
спроведуваа општествено-полнтичките организации во етопан- 
ската па и целокупната изградба во Македонија и; трето, во 
најголем дел на правилно стгроведуваната координирана меѓу- 
себна соработка во остварување на програмеките задачи, како 
меѓу самите општествено-политички организации и тоа оеобено 
во 1946/47 година, од една страна и нивниот правилен однос 
кон органите на власта — како нивни пр ело они механизми во 
заедничкото единетвено приоѓање кон низа прашања од стопан- 
•ска и слична природа, од друга страна.

Учеството на општеетвеночюлитичките организации во до- 
броволните работай акции, било да се работа за директно — 
преку еопствено физичко ангажирање или индиректно — преку 
развивање на агатпропагандни акции со цел да привлечат и при- 
клучат широки слоеви во оамите акции во обновата и изград- 
бата на земјата, имаат повеќестрано значење. Покрај онаа мате
ри јална страна т.е. обновата и подишувавьето на објекти од 
разновиден характер, доброволните акции во себе носеа и воо 
питно-образо)вни обележја. Не случайно беше распространета 
среде широките слоеви девизата „ние ja изградивме пругата и 
пругата нас не награди“. Во суштината на оваа максима се крие 
длабока реалност, бидејќи токму тае доброволни акции во себе 
HOicea низа прогреоивни белези и тоа: 1. го јакнеа братството и 
едизнството меѓу југословеноките народи и народности без оглед 
на верска, народноста и полова припадност; 2. го издигнува на 
повиеок стелен чувството за колективност, другарство, мегусеб- 
но помагање и ел. односи овојетвени на социјализмот; 3. токму 
ага тие акции голем дел од учесниците стекнуваа етручни квали
фикации и образование и 4. голем дел од учесниците бе анепис- 
мени, со нивното доаѓање преку оргавизирање на аналфабетски 
курсеви, кружоци, читачки групи и сл. форми на просветно-кул- 
турна активност се придонесуваше за културно-пр01светно и мо- 
рално-нолитичко изградување и издигнување на учесниците. Вак- 
вите форми беа перманентни и проследни појави на скоро сите 
акции што га организираа и практично спроведуваа ошнтестве- 
но-политичките организации во текот на обновата и изградбата 
на земјата. Од прегледите што како прилоэи ги даваме на кра- 
јот може да се видат резултатите што ги постигнаа фронтовски- 
те организации од тогашна НРМ во остварувањето на Петгодиш
ниот план во неговата прва година.
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П Р Е Г Л Е Д  I

на доброволна работа на Фронтовските организации во 1947 г. дадена 
во исполнение на фронтовски план

Наименование 
на одборот

Бр. на 
населен.

Бр. на учесн. 
за цела год.

Изработени
часови

Вредност 
во дин.

Скопје 76.922 132.207 923.619 9.530.516
Битола 28.618 10.072 67.763 382.565
Кумаеово 20.596 30.527 87.399 613.746
Охрид 10.263 9.120 116.535 871.841
Прилеп 24.962 22.751 167.149 1.165.060
Струмица 11.479 22.814 208.088 1.474.904
Тетово 13.313 10.145 388.580 345.795
Т. Велес 14.646 15.319 75.100 722.762
Штип 10.839 40.083 187.464 1.450.822

Се: 294.038 1.911,697 16.558.917

Скоп j e 62.180 5.054 34.384 287.688
Битола 55.136 19.398 172.612 3.406.780
Куманово 38.208 45.007 329.978 3.209.600
Кратово 23.390 19.565 117 Л 93 835.359
Кр. Палаика 29.446 27.371 109.454 739.221
Св. Николе 27.960 38.395 303.539 2.194.387
Штип 24.231 13.187 137.592 1.113.778
Т. Велес 34.839 45.377 337.496 1.797.811
Охрид 28.028 15.682 449.520 3.141.088
Прилеп 35.395 54.746 536.908 3.853.926
Струмица 37.198 65.039 432.533 3.051.238
Струга 30.180 32.465 291.622 2.063.324
Гостивар 42.777 50.131 391.153 2.795.025
Кичево 36.222 24.189 382.766 2.175.383
Дебар 26.166 13.186 84.274 602,818
Г. Петров 25.782 16.117 175.964 1,142.184
Гевгелија 16.872 470 70.360 590.134
Кавадарци 25.575 5.085 170.488 1.735.737
Ресен 23.674 30.501 335.672 2.385.824
Ц. Село 19.769 15.126 49.306 436.346
Д. Хисар—Слепче 20.249 21.090 160.842 1.032.403
Тетово 44.307 21.309 144.958 1.281.526
Крушево 16.387 3.130 22.588 138.585
Брод 24.008 8.335 52.459 366.213
Кочани 30.001 17.164 182.073 1.284.490
Берово 17.002 12.901 70.001 470.620

620.018
294.038

5.545.735
1.911.697

42.371.505
16.558.017

В к у п и  о: 914.056 7.457.432 58.929.525
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П F E Г A E А И

на доброволната работа на Фронтовската организација во 1947 год.
даден во исполнение на државниот план

Наименование 
на лаборатот

Бр. на 
насел.

Бр. на 
учесн.

Изработени
часови

Вредност 
во дикари

Скопје 76.922 72.953 1.016.086 7.145.359
Битола 28.613 19.818 137.426 2.228.417
Куманово 20.596 25.635 95.002 765.014
Охрид 10.263 4.861 32.534 281.602
Прилеп 24.962 15.967 130.171 994.135
Струмица 11.479 25.420 104.251 845.599
Тетово 16.313 18.895 91.994 643.951
Т. Велес 14.646 19.894 92.140 178.622
Штип 10.839 19.435 113.569 798.983

222.863 1.813.173 14.381.702

Берово 17.882 9.887 64.529 463.090
Битола 55.136 8.931 58.786 593.232
Куманово 38.208 33.360 302.788 4.019.290
Кратово 23.390 6.580 54.756 428.477
Кр. Паланка 29.466 19.677 100.908 995.000
Св. Николе 17.960 33.967 318.106 2.139.763
Т. Велес 34.839 57.375 274.050 3.637.394
Охрид 28.028 23.166 257.878 1.776.543
Прилеп 35.390 40.149 586.375 4.632.813
Струмица 37.198 77.713 508.913 3.562.391
Струга 30.180 466 5.226 37.582
Гостивар 42.177 16.107 409.310 3.212.329
Кичево 36.222 11.474 223.897 1.653.649
Дебар 26.166 11.112 79.454 553.168
Г. Петров 25.782 4.309 39.794 348.472
Гевгелија 16.872 2.670 33.430 552.480
Ресен 26.674 46.632 719.378 5.030.556
Ц. Село 19.769 7.813 51.109 375.700
Д. Хисар 20.249 4.442 35.873 247.060
Тетово 44.807 15.937 196.508 1.513.928
Крушево 15.387 10.917 54.756 428.477
Брод 24.008 5.841 37.915 26.269
Кочани 30.001 7.969 55.023 676.185

456.494 4.458.257 37.148.103
222.868 1.813.172 14.381.702

679.362 6.271.430 51.529.806
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ДОБРОВОЛНИ РАБОТИ НА МАСОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО HP МАКЕДОНША ВО 1947 ГОД.
Т А Б Е Л А Р Е Н  О Р Е Г Л Е Д  I I I

ИМЕ НА
ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Работни часови Ефект во динари
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НАРОДЕН ФРОНТ 6.271.175 7.467.448 — 13.638.623 63.898.225 15.572.136 — 95.470.361
А Ф Ж 750.272 1.103.257 — 1.853.529 5.251.904 7.722.799 — 12.974.703
НАРОДНА МЛАДИНА 16.435.705 2.099.682 — 18.535.387 25.632.600 25.975.040 — 51.607.640
СИНДИКАТ 228.289 54.074 756.115 1.038.478 1.867.382 616.450 4.673.065 7.156.897

ΒΚΥΠΗΟ: 23.685.441 10.624.461 756.115 35.066.017 76.650.111 85.886.425 4.673.065 167.209.601


