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ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕ-
СТВЕН ПЛАН ЗА 1956 ГОДИНА 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Сојузниот општествен план за 1956 година, 
кој го усвои Сојузната народна скупштина на сед-

ницата на Сојузниот собор од 26 март 1956 година 
и на седницата на Соборот на производителите од 
27 март 1956 година. 

ПР бр. 4 
2в март 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, е. р. 

СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1956 ГОДИНА 
П Р В Д Е Л 

СМЕРНИЦИ ЗА РАЗВИТОК НА СТОПАНСТВОТО ВО 1956 ГОДИНА 

1. ОПШТ ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТОКОТ НА СТО-
ПАНСТВОТО ВО 1955 ГОДИНА 

и 
1) Во 195-5 година е остварен натамошен пораст 

на производството во сите области на стопанството. 
Вкупниот општествен производ е пораснат за 10,5% 
спрема 1954 година, односно за 8,7% по жител. За 
порастот на општествениот производ во 1955 година 
најмногу придонесоа индустриското производство, 
селското стопанство и развојот на сообраќајот. 

2) Индустрисково (производство е пораснато за 
16% во однос на 1954 година. Пораст во 195-5 година 
покажуваат сите гранки без исклучок. Во гранките 
на базичната индустрија порастот произлегува од 
новите капацитети како и од проширувањето на 
производството во наличните капацитети. Во гран-
ките на преработувачката индустрија поголемиот 
пораст на производството беше овозможен со уво-
зот на суровини како и со подоброто користење на 
домашните суровинска! извори. Производството на 
потрошни стоки е пораснато за 12%. 

Развитокот на индустриското производство по 
гранки е следниот: 

JL955 
1 9 5 4 

'Производство на електрична енергија 126 
'Производство и преработка на јаглен 115 
'Производство и преработка на нафта 113 
Црна металургија 131 
Металургија на обоени метали*) 120 
Производство на неметали 115 
Металопреработуванка индустрија Иб 
Бродеградба 108 
Електрони ду етри ја 123 
Хемиска индустрија 133 

'Индустрија на градежни материјали 108 
Дрвна индустрија 109 
Индустрија на хартија 123 
Текстилна индустрија*) ИЗ 
Индустрија на кожи и обувки*) 120 

1965 
1954 
1ј2 
105 
116 
105 
145 

1 1 6 

*) Пресметано во Сојузниот завод за стопанско планираше 
•рз основа на натурални показатели со примена на пр^мпирената 
номенклатура на пондер авионите фактори на Сојузниот завод as 

Индустрија на гума*) 
Прехранбена индустрија*) 
Графичка индустрија 
Индустрија на тутун 
Филмска индустрија 

Вкупно индустрија 
Позитивно дејство врз развојот на индустриско-

то (производство имаше пополното користеше на 
амотизациоките 'фондови и нешто подобрената, ма-
кар се уште незадоволителна енергетска ситуација. 
Во 1965 година повеќе е дојдена до израз меѓусеб-
ната кооперација на домашните претпријатија, во 
која учествуваа и претпријатија на воената инду-
стрија. Наспроти на ваквото движење на производ-
ството не може да се оцени како поволно движењето 
на запосленоста, иако тоа беше повеќе ускладено 
со порастот на индустриското производство отколку 
во 1954 година: еа порастот на индустриското про-
изводство од 16% му одговараше порастот на ново-
запослената работна сила во индустријата од 13%. 

3) Вредноста на оствареното селкостопанско 
производство во изминатата година беше главно 
ЈЦмна на производството од 1953 година која се 
одликуваше со поповолни атмосферски услови одо-
што 1955 година. Развојот на селскостоланското 
производство во 1955 година не може очигледно да 
им се припише само ка атмосферските услови. Со-
одветен удел во тоа имаа и мерките што последните 
години се преземаат за побрзо унапредување на 
селското стопанство, како и поголемите општествени 
влагања. 

Од мерките значително влијание имаше зго-
лемената употреба- на вештачки ѓубриња која е по-
расната од 284,000 тони во 1954 на приближно 420.000 
тони во 1955 година или за 43%. Зголемено е про-
изводството и употребата на квалитетно семе од 
пченица и хибридна пченка, како и потрошувачката 
на средства за заштита на растенијата и на добиток. 
Организацијата на борбата против растениски^ и 
особено сточните болести беше значително подобра 

*) Пресметано во Сојузниот завод за стопанско планирање 
•рз основа на натурални показатели со примена на проширената 
номенклатура на пондера-циониге фактори на Сојузниот завод §а 
статистика и евиденција. 
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и поефикасна. Формирањето на фондови за унапре-
дување ка селското стопанство и поголемите зала-
гања овозможија пополна работа на унапредување 
ка сточарството, на организирање на мрежа демон-
етрациони опити, на опремање селскостопански слу-
жби и на разни селскостсгаански институции и сл. 
При сето тоа треба да се констатира дека досега-
шниот развој на селскостопанското, а особено на 
земјоделското производство, е недостаточен со оглед 
на порастот на населението и на мошне брзото наго-
лемување па сточниот фонд во последните години. 

4) Во областа на сообраќајот постигнат е значи-
те пио поголем обем на. сообраќајни услуги отколку 
претходните години. ОЕ-а зголемување е каракте-
ристично за сите гранки на сообраќајот. Додека про-
сечниот годишен пораст на сообраќајот од 1У53 до 
ј 955 година беше 12%, во 1955 година тој пораст 
изнесува 15% спрема 1954 година. Совладувањето на 
ваквиот »обем на сообраќајните услуги покажува 
;~ска досегашните инвестициони влатања за сани-
рање, реконструкција и проширување иа сообраќај-
ните капацитети, иако постепено, веќе даваат 
резултати. 

3) Реалниот обем на инвестициите беше за око-
лу 3% поголем отколку претходната година. Во 
согласност со тоа обемот на вкупната градежна деј-
ност е порасната исто така за 3%. Постепзните оро-
чени во структурата на инвестициите се огледаат 
во извесно натамошно зголемување на влагањата 
во селското стопанство, сообраќајот и станбената 
изградба, со релативно опаѓање на уделот на инду-
стриските инвестиции. Користењето на амортиза-
ционите средства порасна за 24 милијарди динари 
во споредба со претходната година и овозможи по-
добро обожување на наличните капацитети во е то-
па:-ГС ГР ОТО. 

{) При ваквото движена на производството и на 
инвестиционата дејност вкупното притечување на 
мог. Јзапослените во стопанството изнесуваше 179.ОСО, 
а во администрацијата околу 15.000, така што вкуп-
ниот број на ковозапослените лица беше за околу, 
194.000 поголем од просекот во претходната година. 

2. 
1) Развојот на пазарот во 1955 година стоеше 

главно под влијанието на истите оние фактори што 
и во поранешните години ги определуваа основните 
настани на. кг го. Паричниот волумен на инвести-
циите спрема претходната година натаму се наго-
л:ми за нешто над 2-0 милијарди ;< имари и го до-
ел/сна износот од 420 милијарди; расходите на бу-
џетот пораснаа за натамошните 7%, а приходите на 
населението ?.а 97 милијарди или 17%. Вкупната ку-

с повода сила се нагол еми за околу 12%, додека реал-
ното зголемување на општествениот производ изне-
сува нешто над 10%. Таквите односи меѓу стоковните 
и куповните фондови дојдоа поостро до израз во 
првиот дел на годината, додека ЕВО втората половина 
па годината пазарот почна да се смирува. 

Порастот на паричните приходи на населението 
беше последица на два основни моменти: а) на зна-
чителното зголемување на зашилената работна сила 
во производството и на инвестиционата деј ност' по-
ради што мошне осетно порасна вкупниот платен 
фонд (за околу 5-0 милијарди динари) и б) на ната-
мошното зголемување на цените на селскостопан-
ските производи, од што во поголем дел се произле-
зени поголемите приходи на се леко стопа не ките 
производители (овие приходи пораснаа за 18 мили-
јарди динари или 13%). Мерките за регулирање на 
паричната побарувачка на ова. подрачје беа недо-
статочни, особено што се однесува за приходите на 
селото. Наплатата на даноците значително заоста-
нувала« зад порастот на паричните доходи и беше се 
на се за 1 мили јарда'динари поголема отколку прет-
ходната година. 

2) Под дејството на такви стоковно-парични од-
носи и во 1955 година дојде до позначителен пораст 
на цените. Цените ка големо како на индустриските 
та,ка и на селскостспанските производи пораснаа 
меѓу декември 1954 и декември 1955 година за С%, 
додека цениве на мало забележија пораст од 10%. 
во што доените на индустриските производи пораснаа 

за 8%, а цените на е ел еко е тепан ските производи 
за 15%. 

3) Напред приведените фактори влијаеа во 1955 
година особено на следните три важни подрачја 
на стопанството: 

а) Предизвикуваа пред се неблаговремено за-
вршување на објектите на основната инвестициона 
изградба, додека на друга страна наспроти план-
ските пропорции се формираа значително по-
големи средства ка ј локалните органи и прет-
пријатија за нови инвестиции; б) Проширувањето 
на инвестиционата дејност, поврзано со ангажира-
њето на нова работна сила, ги нарушуваше односите 
во потрошувачката меѓу селото и градот. Иако вкуп-
ната лична потрошувачка реално порасна во 1955, 
година за околу 7% овој пораст го користеше селото, 
благодарејќи на дополнителните заработил во градот 
и на реализацијата на поголемите цени; в) Развојот 
на внатрешната побарувачка неосетно го попречи 
зголемувањето на извозот. Зголемувањето на изво-
зот беше значително помало отколку што можеше 
'да се очекува врз база на оствареното зголемување 
на вкупното производство. 

3. 
1) Во текот на годината покрај мерките Hijo 

веќе општествениот план ги предвиде, донесени се 
низа дополнителни мерки и акти, со цел да ја огра-. 
ничат паричката побарувачка и натамошното напре-
дување на цените со средување односите на пооддел-
ни сектори од потрошувачката. Во редот на овие 
мерки треба да се споменат: задолжителното по-
лагање депозит при преземањето на инвестиции, 
полагањето на реалните гарантни износи, одложу-
вањето на трошењето фондовите на претпријатијата 
до моментот па одобрувањето на завршните сметки, 
извесно поострување данокот на промет ити. Овие 
мерки одеа кон тоа да ги ограничат паричните сред-
ства за инвестиции, бидејќи оваа побарувачка беше 
особено интензивна во првите месеци на годината. 
Мерките од подрачјето на регулирањето на прихо-
дите на населението беа, меѓутоа, значително помали 
по обем и значење. 

2) Обемот на кратко речниот кредит поблаго на-
предуваше отколку претходната година. Додека ин-
дустриското производство во 1955 година порасна 
за 16%, со истовременото зголемување на запази во 
индустријата и трговијата, обемот на одобрените 
краткорочни кредити се зголеми за околу 10%. Иско-
ристе гате кредити меѓутоа пораснаа за околу 15%. 

3) Ефектот на приведените мерки почна пополно 
да се чувствува во последното тримесечје на годи-
ната. Како две најважни нивни последици треба да 
се истакнат: неодамнешната појава на смирување 
на цените и формирањето на обртни записи на су-
ровини и готови производи. 

Во последните месеци од годината дојде до сми-
рување па цените. Тоа е видливо како к а ј цените 
на индустриските стоки така и ка ј цените на сед-
схостопанслите нро^звс^и. Во ноември и декември 
1955 година мирувзше индексот на цените на големо 
на овие производи. Оваа состојба остана неизменета 
и во јануари 1956 година. 

Рестрикцијата на куповната побарувачка овоз-
можи извесно подобрување на обртните за,паси на 
суровини и готови стоки спрема состојбата кон кра-
кот на 19? 4 година. PI покрај тоа, на личните обртни 
запаеи останаа недостаточни. Тие во сите претходни 
години значително поспоро растеа од производство-
то и прометот. Особено се истакнуваат недостаточ-
ните заласи на храна, на готови стоки за лична 
потрошувачка и готово на сите основни увозни 
суровини. 

Во согласност со извршените рестрикции на по-
трошувачката намален е оптекот на готови пари; 
Паричниот оптек во декември 1955 година беше не-
што понизок од нивото во истиот месец на претход-
ната година. Тенденцијата на опаѓање на паричниот 
оптек е продолжена и во јануари 1956 година. 

4. 
1) На подрачјето на размената со ст\р.а£стѕд ка -

рактеристично е во 1955 година побрзото seigio на 
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порастот на текуштите девизни расходи од темпото 
на порастот на сопствените девизни приходи. Доде-
ка сопствените девизни средства пораснаа за 11%, 
а во тоа извозните приходи за околу 7%, текуштите 
девизни расходи зголемени се за 23%. Отаде дефи-
цитот на текуштиот платен биланс (без увозот на 
опрема и без увозот за резервр!) се зголеми од 13,4 
милијарди во 1954 година на 26,5 милијарди динари 
во 1955 година, а вкупниот дефицит од 35 на 57 ми-
лијарди. Причините за оваа појава се наоѓаат на 
една страна во недостаточниот пораст на извозот, 
а на друга во значителното зголемување на вкуп-
ниот увоз. 

2) Несредениот пазар ги попречуваше напорите 
кон поосетно зголемување на извозот. Порастот на 
индустрискиот извоз беше значително помал од по-
растот на обемот на индустриското производство. 
Извозот на традиционални индустриски производи 
постепено се намалува, а за новите производи што 
ги дава новоизграделата индустрија потребно е изве-
сно време за да се афирмираат пополно на стран-
скиот пазар. Значителното зголемување на внатре-
шниот пазар исто така побитно влијаеше врз развојот 
на извозот намалувајќи ги стоковните вишоци за 
размена со странство. Во недостаточното зголемува-
ње на извозот се рефлектира и релативно спорото 
напредуваѕБе на селскостопанското производство. 
Поради тоа извозните количини на селскостопански 
производи останаа главно непроменети во 1955 
година. 

3) Недостаточното селскостопанско производство 
има уште поголемо влијание врз самиот увоз. Вкуп-
ниот увоз во претежен дел е зголемен поради уво-
зот на храна, кој во 1955 година за близу 11 мили-
јарди динари е поголем отколку во претходната 
година. Со тоа главно е предизвикано и позначител-
но зголемување на дефицитот во текуштата размена 
со странство. Во исто време се зголеми и увозот 
за репродукција и за теку што одржување. 

» 
5. 

Општиот преглед на развитокот на стопанството 
во 1955 година покажува дека во сите стопански 
области и дејности е остварен натамошен и зна-
чителен подем. Во тоа особено се истакнува брзиот 
напредок на индустриското производство, кое во оваа 
година достигна досега најголема норма на годи-
шниот пораст. Но и во 1955 година дојдоа до израз 
оние неускладености во нашето стопанство што во 
поранешните години го следеа развојот на производ-
ството и пазарот. Тие се манифестираа пред се во 
нестабилното движење на цените и во нерамномер-
ност развој на поодделни видови потрошувачка, во 
несразмерниот пораст на потрошувачката на село 
"и во зголемениот дефицит на платниот биланс. Ме-
ѓутоа, благодарејќи на поопсежните мерки што во 
меѓувреме се преземени, крајот на годината доведе 
до извесно смирување на пазарот и до нормализи-
рање на понудата и побарувачката. 

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ НА СТОПАНСКИ-
ОТ РАЗВОЈ ВО 1956 ГОДИНА 

Развојот на стопанството во 1956 година ќе го 
карактеризираат следните основни моменти: 

1. Подемот на индустриското производство ќе се 
продолжи и во 1956 година. Тој ќе биде овозможен 
со пуштање БО погон на нови капацитети, со попол-
но користење на домашните суровински извори, а 
особено на оние во селското стопанство по една 
родна година, со соодветен увоз на суровини и на 
други репродукциони материјали. Во вкупното зго-
лемување на индустриското производство позначи-
телно ќе порасте производството на стоки за лична 
потрошувачка, благодарејќи на подоброто користење 
и одржување на капацитетите на преработувачката 
индустрија. 

Резултатите од досегашните влагања.и зголему-
вањето на овие влагава во 1956 година, поширо-
ката употреба на агротехничките мерки, на устано-
вите на фондовите наменети за непосредно и 
посредно споредување на селекостопанското про-
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вање на материјалната база на пазарот (зголему-
вање на производството, на увозот на храна и на 
готови стоки ити.), односно на поцврсто регулирање 
ка внатрешната потрошувачка, особено од подрач-
јето на инвестиционата, буџетската и селската по-
трошувачка. Од тоа треба да произлезе пополно 
ускладување на основните односи во расподелката 
на националниот доход, смирување на пазарот и 
постепена стабилизација на стопанските прилики. 
Тоа ја сочинува суштината и битната задача на 
стопанската политика во 1956 година. 

8. Смирувањето^ на пазарот и другите порано 
приведени мерки ќе го обезбедат зацврстувањето 
на животниот стандард на градското население, по-
себно на работниците и службениците во градовите 
и индустриските населби, со тенденција на посте-
пено подобрување во текот на годината. Тоа прет-
ставува втора основна цел на економската политика 
во текуштата година. 

9. Во 19*56 година ќе се спроведат во живот из-
весни новини во стопанскиот систем во правецот на 
нецелесообразен) регулирање расподелбата на до-
бивката на претпријатијата. Овие промени во си-
стемот треба да го поддржат урамнотежување^ на 
стокоано-иардечните односи во согласност со општи-
от курс кон стабилизација на пазарот. 

Г Л А В А I 
ВКУПЕН ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД 

Пер а е тот на општата стопанска активност ќе 
овозможи натамошно реално зголемување на вкуп-
ниот општествен производ во 1966 година. Се пред-
видува д'ека движењето на општествениот производ, 
изразено во исти цени, односно во индекси на ре-
алниот обем, ќе биде следното: 

1353 1954 1955 1956 1956 
1955 

В ку пен оп ш т е с т е н 
производ 100,0 103,1 114,0 118,8 104,3 

Општествен производ 
по жител 100,0 101,5 110,3 113,1 102,5 

Зголемувањето на вкупниот општествен произ-
вод произлегува во најголем дел од порастот на 
индустриското производство, потоа од поголемата 
.активност на сообраќајот, на трговијата и на зана-
етчиството. Обемот на градежништвото ќе опадне 
поради намалувањето на инвестиционата дејност, 
додека за селсксстоланското производство се оте-
кува дека ќе биде тлавно на нивото од 1955 година. 
Како резултат на такви предвидувања се јавува 
пораст на вкупниот општествен производ. Порастот 
на општествениот производ во 1956 годиш ќе биде 
ѕа околу 2,'5% над порастот на населението. 

Успешното користење на значителни внатрешни 
резерви во стопанството би можело порастот на 
општествениот производ да го направи и поголем 
од овие предвидувања.. Поради тоа напорите за 
зголемување продуктивноста на трудот добиваат 
многу во значењето токму во 1956 година. Потребите 
од стабилизација на стопанството бараат пошироко 
активирање на на личните резерви заради оствару-
вање на што поголемо ниво на националното про-
изводство. 

Г Л А В А II 
ИНДУСТРИЈА 

1. 
Ро з;,in скот на индустриското производство во 

1956 редена се засновува врз новите капацитети што "* 
ќе започнат со работа во оваа година, потоа врз 
пополното користење на производните можности во 
екстрактиБната индустрија, врз поголемото и по-
доброто користење на домашните суровини и полу-
фабрикати од внатрешната кооперација, врз побр-
зиот разној на преработувачката индустрија, при 
тито во целата индустрија се смета со порационална 
употреба иа електрична енергија и на гориво. 

Врз унапредувањето на индустриското производ-
ство посебно ќе делуваат следните моменти: 

а) користењето на амортизационите средства зл 
редовно одржување на капацитетите, потоа приме-
ната на помали реконструкции и рационализации: 
со брз производен ефект со деломично користења 
странски кредити за набавка на опрема што не со 
произведува во земјата; процесот на реконструкци-
јата ќе биде потпомогнат и со поголема ориентација 
на домашната машинска индустрија кон производ-
ство на опрема и машини што овозможуваат рекон-
струкции и рационализации; 

б) проширувањето на степенот на ^ о п е р а ц и -
јата и на ^продукцијата на индустриските прет-
пријатија, сметајќи ги овде и претпријатијата на 
воената индустрија, со цел за освојување ново про-
изводство и за зголемување на производството на 
потрошните добра; 

в) смирувањето на пазарот ќе делува постепено 
во правецот на поголемо штедење, на поекономична 
организација и подобро снаоѓање на претпријати-
јата на пазарот; 

г) поеластичното наградување ќе овозможи од-
делните напори во правецот на зголемување на про-
дуктивноста на трудот, на порационална организа-
ција и др. подобро и поадекватно да се наградат; 

д) стабилизирањето на условите за набавка на 
увозни суровини ќе делува исто така поволно врз 
развојот на индустриското производство, како и 
зголемениот увоз на суровини за преработувачката 
индустрија. 

За развојот на индустриското производство ќе 
биде од значење зголемувањето на средствата з а 
стручно образование на кадрите во стопанството. За 
таа цел на фондот за унапредување на кадри ќе 
му стојат на располагање поголеми средства отколку 
во претходната година. 

2. 
Тргнувајќи од постигнатите резултати во прет-

ходните години и од анализата на можностите на 
производството, на извозот PI увозот и на општата 
состојба на платниот биланс, се предвидува општ 
пораст на индустриското производство во 1956 го-
дина за 10% спрема постигнатото производство вој 
1955 година. Поблагиот пораст на индустриското 
производство спрема претходните две години е ре-
зултат од ограничените можности за увоз на репро-
дукциони материјали, а делум и од потребата да се 
постигнат извесни промени во структурата на про-
изводството и на потрошувачката во оваа година. 

• Сз предвидува следното зголемување обемот на 
производството: 

Индекси на вкупното индустриско производство. 
1952 1953 1954 1955 1956 

Базични индекси 100 111 126 147 161 
Ланчеви индекси 100 111 114 116 НО 

Врз база на прикажаниот пораст на индустри-
ското производство може да се очекува следниот, 
пораст на обемот на индустриското производство 
по гранки: 

Индекси 
на физичкиот обем; 
на индустриското 

производство 
Ј855 1956 1958 
1954 1954 1955 

Производство на електрична енергија 126 148 118 
Производство и преработка на јаглен 115 122 106 
Производство и преработка на нафта 113 132 117 
Црна металургија 131 158 121 
Металургија на обоени метали*) 120 132 HQ 
Производство на неметали 115 138 120 
Металопреработуванка индустрија 116 116 100 
Бродоградба 108 108 100 

*) Пресметано во Сојузниот завод за стопанско планирање 
врз основа на натурални показатели со примена на проширената 
номенклатура на пондерациоиите фактори на СЗСЕ. Индексите се 
заокружени мл цели броев*. 
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Индекси 
на физичкиот обем 

на индустриското 
производство 

1955 1958 1956 
1954 1954 1955 

122 
119 
107 
106 
132 
109 
105 
108 
111 
100 
107 
125 
110 

128 456 
133 159 
103 115 
109 116 
123 162 
113 123 
120 126 
102 ПО 
106 116 
116 116 
105 112 
145 182 
116 127 

Електроиндустриј а 
Хем иска инду стрии а 
Индустрија на градежни материјали 
ДЃ>вна индустрија 
Индустрија на хартија 
Текстилна индустрија*) 
Индустрија на кожи и обувки*) 
Индустрија на гума*) 
Прехранбена индустрија 
Графичка индустрија 
Индустрија на тутун 
Филмска индустрија 
Вкупно индустрија: 

За разлика од 1955 година се предвидува во 1956 
година непроменет обем на производството на мета-
лопреработувачката индустрија поврзано со намалу-
вањето на волуменот на инвестициите во индустри-
јата. Со преориентација на еден дел капацитети на 
поголемо производство за извоз и на производство 
на предмети за лична потрошувачка оваа инду-
стрија може да оствари поголемо производство од 
предвиденото. Тоа едновремено ќе. стори можност и 
за зголемување на производството во црната мета-
лургија, Производството на бродоградбата исто така 
се предвидува на нивото од 1955 година поради огра-
ничувањето на увозот што го наметнува платниот 
биланс. Со проширувањето на извозот ќе може и 
бродоградбата да го зголеми производството, со ог-
лед па аса дека ова производство веќе се афирмира 
на странскиот пазар. 

Енергетскиот биланс и покрај порастот на про-
изводството во сите енергетски гранки ќе остане во 
1956 година напрегнат. Тоа наметнува потреба од 
порационална употреба на гориво и на електрична 
енергија. 

Увозот на суровини и на други репродукциони 
материјали за индустријата се зголемува во помал 
сразмер отколку вкупното индустриско произвед-
е л о поради пополното задоволување на внатрешни-
те потреби со домашно производство. 

4. 
Во структурата на индустриското производство 

се предвидуваат во 1956 година извесни поместу-
вања врз база на промените што ќе настанат во 
расподелбата на националниот доход и во структу-
рата на инвестициите. Тие поместувања се гледаат 
од следниот преглед што ја прикажува индгксно 
структурата на производството по основни категории 
на намената: 

Индекси 
на индустриското 
производство 

според категории 
^ на намена!i 

i £ 5 5 HL6 

1954 1954 1955 
Вкупно индустриско производство 116 127 ИО 
Во тоа: 
Производство за лична потрошувачка НО 121 ПО 
Произведете з на спрема и на други 
инвестициони материјали 112 117 104 
Производство на репродукциони ма-
теријали 120 134 112 

Структурата на производството ќе ја. каракте-
ризираат натамошниот значаен пораст на произво-
дството на предмети за лична потрошувачка и по-
малиот пораст на производството на опрема и на 
други (инвестициони- материјали. Во областа на про-

Пресметано во Сојузниот завод за стопанско планирање 
врз основа на натурални показатели со примена на проширената 
номенклатура на иондерационите фактори на СЗСЕ. Индексите се 
заокружени на цели броени. 

изсодството на потрошни добра се очекува проши-
рување на асортиманот, особено во производството 
на металопреработувачката индустрија и на елек-
троиндустријата. Во машинската индустрија се 
предвидува зголемување на производството на оп-
рема за реконструкција на капацитетите на прера-
ботувачката индустрија, потоа на машини и орудија 
за селското стопанство, како и зголемување на про-
изводството на сообраќајни средства, за сметка на 
опремата за досегашната основна инвестициона из-
градба. Производството на репродукциони и други 
материјали што не е опфатено во горниот пр:глзд 
ќе биде нешто поголемо од вкупниот пораст на ин-
дустриското производство. 

5. 
Во 1956 година се смета со пуштањето во погон 

на следните поважни капацитети: 200 MW*) гекер:'.-
торска сила за производство на електрична енер-
гија; 155.000 тони кокс врз база на увезниот јаглен; 
330:000 тони преработка на сурова нафта; 100.000 
тони челик; 247.000 тони вал јани произведи на црна-
та металургија; 12.000 тони електролитен цинк; 
8.200 тони вал јани производи на алуминиум; 270.000 
тени цемент; 20.000 тони силико-плсизѕоди; 4.000 
тони термо-изолациони тули; 50.000 тони сумпорна 
киселина; 24 милиони м2 памучни и цел-тканини; 3 
милиона м2 волнени тканини; 1,8 милион м2 свилени 
тканини. Бидејќи овие капацитети ќе бидат пуште-
ни во погон во текот на 1956 година, во Општестве-
ниот план само деломично се смета со нивното про-
извод ство. 

Со подобро економисување и порационална ор-
ганизација на работата бројот на нсвозапосле:::: ли-
ца во индустријата ќе треба многу помалку да по-
расте во споредба со порастот на производството. 

Г Л А В А III 
СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

• ' За понатамошниот развој на селскостоланското 
производство во 1956 година ќе придонесат: 

а) пошироката и помногустрана примена на 
агротехничките мерки; 

б) проширувањето на мерките за унапредување 
на сточарството; 

в) извесно зголемување на обемот и пополното 
усмерување на вл-ожутзањето во селското стопанство; 

г) подобрувањето на организацијата на пазарот 
на селскостопански производи; зголемувањето на 
расположивите количини производи за инвестици-
оните потреби на селото; 

д) пошироката, и ^систематска организација на 
спроведувањето на мерките за унапредување на 
селското стопанство со натамошно за јаку нување на 
стручните селскостспански служби. 

Развојот на селскостопаиското производство ќа 
се врши низ натамошно развивање и зајакнување 
на социјалистичките односи на селото кои преку 
зголемена активност и натамошен развој на задру-
жните организации и на селекостопанските добра 
треба да - станат во уште поголема мерка одлучу-
вачки фактор за унапредување на селското сто-
панство. 

Поширока примена на агротехничките мерки 
ќе се обезбеди со поголемо производство и со увоз 
на вештачки ѓубриња, потоа со поголемо производ-
ство на квалитетно семе, на средства за заштита 
на растенијата и на добитокот, на средства и ору-
дија за работа во селското стопанство, итн. 

Потрошувачката на вештачки ѓубриња врз база 
га домашното производство и на увозот се пред-
кидува дека ќе изнесува во однос на претходните 
години (во тони): 

*) Само централите од општиот ечергдгски ристем. 
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1953 1954 1955 1956 
(процен- (предви-

ка) дувања) 

азотни ѓубриња 41.200 105.400 145.000 220.000 
фосфорни ѓубриња 44.200 144.100 225.000 300.000 
калиумови ѓубриња 22.600 33,700 50.000 65.000 
в к у п н о : 108,000 283.200 420.000 585.000 
по ха на селскостопанска 

површина кг 7,5 19,5 29,0 40,0 
За зголемување на производството е потребно 

да се искористат постигнатите разултати и уште 
потаму да се зголеми производството на квалитетно 
семе како и расположивите количини на средства 
за заштита на растенијата од домашно производство 
и од увозот. 

За подобро снабдување на селското стопанство 
со орудија-за работа и со механизација предвиден 
е DO 1956 година пораст на ова производство за око-
лу 12г1>. Бројот- на тракторите од домашно произ-

- водство ќе се зголеми на 2.100 парчиќ,?, а врз база 
на странски кредити ќе треба да се увезат исто така 

\ поголем број трактори и други земјоделски машини. 
< Со подигање најнужен број ремонтни работилници 

Гх машински сервиси ќе треба да се подобни орга-
( козаци јата на употребата и на одржувањето на на-

личната селскостопанска механизација. За тие 
' -цели треба да се обезбедат соодветни кредит*:. 

Поради поголеми количини расположиви сред-
ства за селекостопанско производство се предвиду-

' ва да се зголеми височината на регресот од 13,6 ми-
л и ј а р д и , колку што било одсб-?"^ го 1955 година, 
/ ка 17,3 милијарди динари. 

3. 
Развојот на сточарството ќе биде поттикнат со 

натамошно проширување мерките за неговото уна-
п р е д у в а њ е . Со средствата од фондовите за унапре-
д у в а њ е на селското стопанство ќе треба пред се' 
£да се прошири матичното книговодство и селекци-
ј а т а на добитокот, поефикасното сузбивање и ло-
к а л и з и р а њ е на сточните болести и зарази, вештачко-
в о осеменување, меринизапијата, и производството 
, и набавката на квалитетен приплоден добиток. 

Мерките за подобрување крмната база управе-
^ ни се на зголемување на сегашната ниска продук-
т и в н о с т на добитокот, За таа цел, покрај другото, 
V со средства од локалните фондови ќе треба да се 
; пристапи кон мелиорација на селските и планин-
' ските пасишта. Со продолжување забраната на из-

возот на концентрат^ ќе остане во земјата располо-
жива квалитетна храна за добиток. 

4. 
За натамошен развој на. селскостопа.ѕското про-

изводство се предвидува зголемување на инвести-
ционите вложувања од кредитните фондови, амор-
тизацијата и сопствените' средства на селсксстопак-
скмте организации. Обемот на овие вложуања во 

1 1956 година ќе изнесува вкупно 26.ООО милиони ди-
нари, што значи пораст од околу 19% спрема оцен-
ката на извршувањето на инвестициите во 1955 го-
дина. 

Од кредитните фондови ќе са финансираат ин-
вестициите во механизацијата, но мелков а дните, во 
економските објекти и во об јесите за преработка и 
чување ла сс-лскостопански производи тг др. 

Средствата од Општиот инвестиционен фонд за 
orcie цели ЌЕ изнесуваат го 1Ѕ53 година 15.800 МЕНТ-
ори динари спрема 13.000 милиони гинари колку 
што се проценува .извршувањето во 1955 година, што 
претставува зголемување од 2.800 милиони динари 
или 20%. Од Општиот инвестиционен фонд ќе се 
обезбедат средства за продолжување на веќе за-
почнатите работи, во што мѕлиорашкжите работи 
заземаат најважно место1. Со оглед па тоа дека вло-
жувањата но поранешните сбврскт! ќе ангажираат 
поголем дел од средствата па овој фонд (околу 9.1МЧ) 
милиони дин арт), од преостанатиот дел ќе се осигу-
рат сразмерно помали средства за кози инвестиции, 
л тоа: за набавка ка механизација, за реконструк-

ција и обнова на системите за одведување, за из* 
градба на ремонтни работилници, сушари за пчен-
ка, ити. 

Средствата на, локалните кредитни фондови за 
селско стопанство позначително се зголемени и ќе 
изнесуваат вкупно околу 5.700 милиони динари спре-
ма околу 2.500 милиони-динари во* 1955 година. ОБИО 
фондови ќе се формираат од дел на данокот на 
доход и од земјарпна. Со средствата на фондовите 
ќе треба да се осигурат вложувања во поевтини 
инвестиции со брз ефект врз производство, кака 
што се: разни додатни инвестиции во помали рекон-
струкции ка ј селскостопанските организации, по-
мали локални мелиорации, помали објекти за пре-
работка, подигање овошници и лозја и ел. Во рам-
ките па определената инвестициона политика овие 
фондови ќе можат со партиципација ефикасно да 
влијаат и врз.усмерување на сопствените средства 
на селскостопенските организации. 

5. 
Од буџетските фондови ќе со финансираат о п - , 

штите мерки и акциите за унапредување на селско-
стопанското производство. Сг предвидува дека сред-
ствата на овие фондови во 1956 година ќе изнесуваат 
околу 8.ООО милиони динари, спрема околу 5.400 ми-
лиони динари колку што имало расположиви во 
1955 година. 

Со средствата од сојузниот фонд за унапредува-
ње на селското стопанство ќе' се финансираат пред 
се* производството и селекцијата на квалитетно се-
ме од жита: и од индустриски растенија, селекци-
јата на добитокот, меринизаци јата на овци, потел 
поважните научно-истражувачки работи, специјал*;-
зацијата на кадрите и др. Републичките и околи-
ските фондови ќе се употребуваат пред се' за и з -
ведување пошироки акции против растани ските и 
сточните болести и штетници, за спроведување на 
вештачко осеменување, за производство на квали-
тетен посадочен, приплоден и извесен семенски ме-
т^ријал, за организирање на демонстрациони опити 
и ел. Средствата на републичките и околиските 
фондови ќе служат во добар дел и за изградба и 
опрема на разни селскоетопански служби. 

На целите за унапредување на селското стопан-
ство ќе им служат исто така и директните и инди-
ректните вложувања од општинските инвестициони 
фондови. Од овие фондови ќе се врши вложување 
во помали локални мелиорации, во уредување на 
поила, во подигање и оспособување на селското-
данските служби, во уредување на ливади и паси-
шта и ел., како и во други цели што посредно ќе 
имаат ефект ^врз е е л е ко е т оп а и е ког о производство. 

За работите на регулација и на одбрана од 
поплави на Дунав, Сава, Тиса, Драва и Мура., шта 
ќе се финансираат од средствата на сојузниот фонд 
за води, предвиден е износ од 1.500 милиони динари. 
За финансирање па уредувањето на порои и на ра-
ботите на регулација и одбрана од поплави на друга-
рски ќе се формираат посебни фондови за води. 

6. 
Меѓу мерките за средување на Пазарот на сел-

скостопански производи важно место ќе заземе по-
степеното преземање откупот на селскостопанскл 
производи од страна на задругите, потоа организа-
цијата на кванташке! пазари и слично. За спроведу-
вање на пазарите ќе придонесува и постепената из-
градба на секундарни патишта што ќе се 'врши од 
општинските фондови за патишта и од самопридо-
кесите, (како и подобрата опременост н?. е** еј протег 
со транспортни средства. 

Во 1956 година може да се очекува jib тамошно 
Подобрување условите во размената со -селото врз 
база на поголеми стоковни фондови нозене ти на 
неговите потреби. Со предвиденото проле водство на 
градежни материјали и со стеснувањето на граде-
жната дејност ќе бидат обезбедени по-, ачитедг;* 
количини производи важни во с е н к а т а потрошу-
вачка. { ^ ' 
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7. 
Спроведувањето на предвидените мерки за уна-

предување на селскостопанското производство ќе 
треба да се врши преку координирана акција на 
сите фактори што делуваат во оваа област, како што 
се задружните организации и задружните сојузи, 
селскостопанските ромори, стручните селскостонан-
ски служби, здруженијата на селскостопанеките 
добра и др. 

а) Во 1956 година ќе се вложат поголеми напори 
еа оспособување на земјоделските задруги како 
фактори за унапредување еа селскостопанското 
производство и за социјалистичка преобразба на се-
лото. Ке се создадат нови можности за формирање 
на позначителна задружна акумулација и за по-
големи вложувања во проширена репродукција. 

Од расположивите средства задругите ќе можат 
на поширока основа отколку досега да формираат 
и подигаат разни услужни и производни погони, да 
ги прошируваат работите околу селекција на до-
битокот, меринизација на овците, мелиорација на 
пасиштата, производство на квалитетно семе, осни-
вање расадници ити. И оваа активност на задругата 
треба да биде заснована со цел за зајакнување на 
задружните фондови. Во таква улога задругата уште 
во поголема мерка треба да се јавува не само како 
фактор за општото унапредување на производство-
то туку и како фактор за зајакнувањето на соци-
јалистичките односи на селото и на општествените 
средства за производство. 

0) За успешно спроведување на порано наведе-
ните мерки ќе треба во 1956 година понатаму да се 
развиваат разни стручни селскостопански служби, 
од научен, производен и услужен карактер. Овие 
служби ќе треба да остварат што потесна соработка 
со земјоделските задруги, со селскостопанските до-
бра и со други селскостопански организации заради 
примена на современите технички постапки и мерки 
во селскостопа-нското производство. 

в) Производната функција на селскбстопанските 
добра и на селаиските работни задруги во смисла 
на поголемо пазаришно производство во 1956 година 
ќе биде поттикната со новиот начин на расподелба 
на вкупниот приход. Во оваа расподелба формира-
њето на платниот фонд се прави исклучиво зависно 
од обемот на ппоизводството и од зголемувањето на 
продуктивноста нг. трудот. Во 1856 година исто така 
е ел скостопан ски те добра, врз база на договарања, 
ќе ја зајакнат својата улога во производството на 
квалитетно семе, на квалитетен приплоден добиток, 
на поседовен материјал ити. 

8. 
Под претпоставка на просечна година и врз ба-

за на досегашните резултати и на натамошното спро-
ведување во живот на напред наведените мерки и 
акции, се очекува дека вкупното производство во 
1958 година ќе биде за 6% поголемо од остварениот 
просек во периодот 1953/55 и дека ќе се движи на 
нивото на достигнатото производство во 1955 годи-
на. Земјоделското производство се предвидува на не-
што поголемо ниво отколку во 1955 година, главно 
поради очекуваното поголемо производство на жита 
(пченка, јачмен и овес) до кое ќе треба да дојде 
врз база на поширока примена на агротехничките 
мерки. Меѓутоа, во производството на овоштарство-
то и лозјарството се очекуваат, поради периодично^ 
ста на родот, значително пониски приноси. Во сто-
чарство се предвидува пораст на производството 
за 7% поради прирастот на сите видови добиток во 
последните години и поради сразмерно поповолните 
услови за исхрана. 

9. . 
Даночната политика спрема индивидуалните 

се лек ©стопански производители во 1956 година е 
пресметана на тоа поцелосно да влијае врз распо-
делбата на паричните доходи на овие производи-
тели, Во 1956 година се предвидува зголемување на 
у п л а т а т а на основниот данок на доход на 31 ми-
лијарда динари спрега 28,5 милијарди во 1955 го-
дина. Во исто време се воведува задолжителен ло-
кален дах јок, со минимална норма од 3 % од даночна-

та основица, така што вкупниот данок на доход во 
1966 година ќе треба да изнесува 36 милијарди ди-
нари. 

Во 1956 година ќе треба нерамномерно да се ра-
споредат даночните давања на одделни категории 
земјоделски стопанства. За таа цел се постава распон 
на даночните норми, заедно со задолжителниот лока-
лен данок, од 13% до 47% од даночната основица, 
спрема распонот од 9% до 56% во 1955 година. На 
друга страна треба во иста цел да делува воведу-
вањето на разни такси на имот, како и овластува-
њата на народните републики и околиите да ја 
регулираат нормата на задолжителниот локален да-
нок. Наличните даночни олесненија остануваат во 
сила во 1956 година. 

Овие давања ќе се употребат главно за фор; те-
рање на фондови на селското стопанство, односно 
на општински инвестициони фондови, и треба да 
му послужат првенствено на натамошниот разви-
ток на селскостопанското производство. 

Г Л А В А IV 
ШУМАРСТВО 

1. 
Во 1956 година со средствата од Фондот за уна-

предување на шумарството и со средствата на шум-
ските стопанства ќе се обезбеди ист обем на работе-
те на пошумување, обнова, заштита, уредување и оп-
што унапредување на шумите како во претходната 
година. Од тие средства особено ќе се преземаат 
следните мерки: 

— натамошна изградба на шумски комуника-
ции, особено во нестворени шуми; 

— систематска и поширока работа на подигања 
тополови шуми vi тополови дрвја надвор од шумите, 
со цел во што покусо време да се подигне општата 
производна способност на шумите; 

— поширока и поор ганизир ана активи ост на 
внесување иглолисни дрвја во буковите шуми; 

— утврдување прирастот на шумите и почеток 
на поширокото инвентарисање на шумскиот фонд 
според единствениот метод, со организирање на 
соодветна служба за тоа, а со цел за изработка на 
долгорочна основа за развојот на шумското и дрв-
ното стопанство. 

Шумските стопанства посебно од своите прихо-
ди ќе го обезбедат редовното одржување на шумите, 
а особено работите на мелиорацијата иа шикарита 
и на другите упропастени шуми, »а негата, зашти-
тата и уредувањето на шумите. 

Средствата од Фондот за унапредување на шу-
марството треба да се усмерат на изградба на шум-
ски комуникации, на пошумување со тополи и на 
други економски пошумувања, на подигање на шум-
ски згради, на прво место на чуварници. При тоа, 
заради обезбедување на планот за сеча во 1956 година 
и на рамиомерното движење иа шумската експлоа-
тација во наредните години, од Фондот за унапре-
дување на шумарството првенствено ќе мораат да 
се обезбедат средства за градба на шумски кому-
никации. 

Сг предвидува во 1956 година можност народ-
ните републики да воведат придонес од индивиду-
алните сопственици на шуми за Фондот за унапре-
дување на шумарството, од кој би се преземале 
мерки и акции за унапредување на овие шуми во 
вид на давање семенски и поса дочен материјал, на 
давање стручна помош во нета и заштита ити. 

2. 
Предвидената сеча во шумите на општонарод-

ниот имот во височина од 11 милиони м3 бруто маса 
во 1956 година ќе биде приближно на нивото на 
остварената сеча во 1955 година. При тоа сената во 
однос на претходните години се намалува за 28% и 
тоа првенствено селанската и ситната локална се-
ча. Бруто масата за потребите на дрвната индустри-
ја, на извозот и за репродукциона потрошувачка 
треба да порасте за околу 2,5%, а нето масата по-
ради подобро искористување на суровини во експло-
атацијата на шумите за околу 5,5%. Производството 
на индустриско и техничко дрво би се зголемило 
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по тој начин во 1956 година за околу 500.000 м8 во 
однос на 1955 година. 

Во поглед на структурата на шумското производ-
ство ке биде карактеристично неговото натамошно 
поместување во корист на лисјарите. Додека обе-
мот на вкупното производство на иглолисни дрвја 
расте незначително, главно на база на подоброто ко-
ристење на согорената маса, производството на ли-
марски сортимента ќе порасте за околу 15%, при 
што особено на трупци, на јамско и целулозно дрво, 
хако и на клучни сортимента на шумското произ-
водство на лис јари. 

Во производството на иглолисни дрвја ќе дојде 
до извесно намалување на производството е а игло-
лисни трупци и до пораст на производството на 
иг допиено целулозно дрво за околу 16% заради з а -
доволување на суровинските потреби на новоподи-
шатите фабрики за целулоза ш хартија во Босна и 
Словенија. 

3. 
Со цел за осигурување на предвидениот обем: на 

седите и на структурата на производството, народ-
ните републики ќе извршат распоред на сените по 
одделните шумско-стопански: подрачја. За пополно 
искористување на каличните резерви и за извршу-
вање на предвиденото шумско производство ќе при-
донесе и можноста за експлоатација на шумите во 
режија на шумските стопанства, на што овие сто-
панства ќе бидат посебно стимулирани. 

За да се одржи предвидениот распоред на се-
ните по подрачјата и за да се спречи прекумерното 
искористување на сачините, како и за уште повеќе 
да се зацврсти службата на заштита на шумите од 
бесправни сечи, нужно е воведување односно н а -
тамошно зајакнување на шумарската инспекци-
ска служба на народните републики; и околиите и 
на шумарската служба, на шумските стопанства, на 
околиите и на општините. 

Г Л А В А V 
СООБРАКАЈ 

1. 
Зголемувањето на обемот на сообраќајните услу-

ги сз предвидува ово (согласност со [порастот на про-
изводството и на прометот во 1956 година. При тоа 
се очекува дека предвидените измени во структу-
рата на производството и во обемот и структурата 
на инвестициите ќе влијаат врз обемот и структу-
рата на транспортот. 

Географското проширување на надворешнотр-
говските врски ќе делува на натамошно продолжу-* 
вање на просечниот пат во превезувањата на изво-
зни и увозни стоки и во 1956 година. 

Порастот на транзитот од подунавските земји 
преку нашата територија и нашите луки што се 
манифестира во 1955 година, може да се очекува 
дека ќе се продолжи и во 1956 година. 

Врз база на зголемувањето на производството 
и на стоковниот промет и на оценката на натамо-
шниот пораст на патничкиот транспорт, се предви-
дува следното зголемување на физичкиот обем на 
сообраќајот: 

И н д е к с и 
1954 1955 1956 
19-53 1954 1955 

Вкупен саобраћај 109 118 104 
— стоковен сообраќај 108 120 304 
— патнички сообраќај 111 115 103 
— ПТТ сообраќај 107 111 107 

Во тоа: 
— железнички сообраќај 109 118 103 
— поморски сообраќај 102 119 103 
— речен сообраќај 138 105 108 
— воздушен сообраќај 120 143 105 
— патен сообраќај 117 119 111 

2. 
Натамошниот развој на сообраќајот ќе се обез-

беди со продолжување на инвестиционата изград-
ба со изменетата структура на вложувањата. Ин-
вестициите во сообраќајот треба да се усмеруваат 

во 1956 година во прв ред на, непосредно згоде му-« 
вање на прев оската моќ во сите сообраќајни 
гранки. Структурата на инвестициите се менува во 
правецот на намалување на новоградби и на гра-
дежни работи воопшто, додека се' зголемува заме-* 
ната, реконструкцијата и одржувањето на поли-
чните средства, а особено на опремата. 

Во сите гранки на сообраќајот се поедвпдува 
натамошно постепено проширување на капаците-
тите со набавка на нова опрема и со изградба на . 
најнужни градежни објекти. 

Заради подобро одржување и замена на на-
личните сообраќајни средства се предвидува (полно 
користење на амортизационите фондови во сите 
сообраќајни гранки, со што -обемот на финанси-
рањето на инвестициите од амортизационите' фон-
дови се зголемува во однос на 1954 година за 22% 
а во однос на 1955 година за 3,5%. 

Во железничкиот сообраќај се предвидува по-
правка на 8.000 неисправни: товарни вагони пове-
ќе отколку во 1955 година, како и набавка на из-
весен број нови вагони и локомотиви од домашно 
производство. Освен тоа постои можност врз осно-
ва на кредитни аранжмани со странство да се на-« 
бави извесна количина на товарни и п а т и т е е и 
вагони, како и на патни возила. 

3. 
Во 1956 година се очекува да се пуштат во со-* 

обраќа ј: железничката пруга Ресник—Вреоци, три 
нови прекуокеански брода и еден од три големи 
бродови за патнички сообраќај, како и неколку по-« 
мали единици со вкупно 21.840 ВРТ, и најпосле, 
ултракраткобранови телефонски врски на релации 
јата Белград—Загреб. 

4. 
За непречено вршење ^ на поморски; речен и 

воздушен патнички сообраќај се предвидува дава-
ње дотации од сојузниот фонд за регреси на прет-
пријатијата за патнички сообраќај во овие гранки 
во износ од 1.655 милиони динари. 

Г Л А В А VI 
ГРАДЕЖНИШТВО 

L 
Намалувањето на општиот обем на инвестициите 

ќе повлече по себе стеснување на градежната де ј -
ност во 1956 година. Се предвидува дека обемот на 
градежкичката дејност ќе изнесува: 

Во општоопштествениот 
сектор 

Во задружната и во индиви-
дуалната градба 

В к у п н о : 
Намалувањето на градежната активност ќе има 

за последица стеснување бројот на зашилените во 
оваа област, особено на сезонската работна сила од 
селото. Тоа,ќе овозможи подобро користење и по-
голема концентрација на градежната механизација, 
како и подобра организација и поголема продуктна* 
ност на трудот. 

2. 
Со- цел за поинтензивен развој на градежни-

штвото и за поголема ефикасност на градежната 
оператива се предвидуваат за 1956 година следните 
мерки: 

а) зголемување на механизацијата со набавка 
на машини од домашно производство и од увозот 
првенствено за потребите на високоградбата и на1 

градежното занаетчиство; 
б) намалување на употребата на граѓа во гра-

дежните конструкции со постепено потисну раље вш 
сегашните методи на изградба на меѓукатни и дру« 
ги конструкции и со сукцесивно воведување по^о* 
дери и конструкции; 

1955 1956 1956 
1954 1954 1955 

99 83 84 

127 170 134 
103 93 91 
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в) модернизација на на личните и развој на 
»ови капацитети и уреди за производство, за раци-
онализација и за преработка на разни индустри-
ски и други отпадоци со цел за поинтензивно ште-
дење и за замена на дрвото; 

г) вложуваше средства за пополно снабдување 
ка градежните претпријатија со опрема и инвентар, 
како што се железни скели, носачи и железни 
оплата или оплати од^шпер-плочи, за поинтензивно 
штедење на граѓата што сега се троши за тие цели; 

д) модернизација на производството на тули со 
вложување средства во изградбата на природни и 
вештачки судионици, со уредување и механизација 
на внатрешниот транспорт во тул арената индустрија 
и со подигање на помали постројки за зголемување 
на производството на шупливи тули. 

Производството на материјали за градење и на 
производи за вградување, какво по обемот и струк-
турата се очекува во 1956'година, треба да го оле-
сни преминот на помодерни методи за градење, 
особено во високоградбата и во областа на одржу-
вањето на на личните објекти. 

Г Л А В А VII 
ТРГОВИЈА И УГОСТИТЕЛСТВО 

1. 
Мерките за регулирање на пазарот што се до-

несени во претходната година ќе се спроведуваат 
со засилен интензитет и во 1956 година. 

СУ цел за поефикасно спроведување на овие 
мерки ќе се зајакне улогата и организацијата на 
државните инспекциски органи и ќе се поттикне 
поширока општоопштествена контрола (над работата 
на трговските претпријатија и дуќани. 

Во поглед на надворешната трговија ќе се за-
јакнат веќе преземените мерки' за пополна специја-
лизација на надворешно тр гов скит е претпријатија, 
со примена на построги услови и критериуми за 
(нивното работење, како и напорите за координи-
рање работата на овие претпријатија на странски 
пазари со цел да се отстрани штетната меѓусебна 
конкуренција. Ќе се подобри исто така контролата 
е а квалитетот на извозните производи со поефи-
касна организација на оваа служба и со пропишу-
вање на соодветни извозни стандарди. Во овој пра-
вец ќе се засили улогата и активноста на Надворе-
шнотрговската и на другите комори. За развојот на 
надворешкотрговските претпријатија и за поефика-
сната контрола на нивната работа ќе придонесе и 
новооснованата Ванка за надворешна трговија. 

3. 
Во 19&6 година угостителството ќе се развива на 

истите основи на кои работеше и во претходната 
година. 

Во 1956 година може да се очекува натамошен 
развој на домашниот и на странскиот туристички 
^промет. Покрај тоа ќе се преземат соодветни мерки 
»а пошироко пружање поразновидни услуги на 
странски туристи, та во врска со тоа се смета со 
поголеми девизни приходи од овие услуги. 

4. 
Со цел за порационално инвестирање на под-

рачјето на трговијата, на угостителството и на ту-
ризмот се предвидуваат посебни мерки за јусмеру-
вање на инвестициите во'правецот на подобрување 
на техничката опременост на пазарот на селсково-
тански производи и на други заостанати гранки на 
.трговијата, како и во правецот на реконструкција 
и модернизација на угостителските објекти. 

Г Л А В А VIII 
ЗАНАЕТЧИСТВО 

Напредокот на индустриското производство во 
година ќе овозможи подобро снабдување на 

занаетчиството со суровини и тготгуфабрикати. што 
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ќе претставува материјална база за натамошно зго-
лемување и подобрување на занаетчиското произ-
водство. 

Народните одбори ќе бидат во можност да ко-
ристат средства од околискиот кредитен фонд за 
зајакнување особено на општественото занаетчиство 
на своето подрачје, водејќи сметка за оние занаети 
што со пополна мобилизација на домашните извори 
на суровини можат да го унапредуваат производ-
ството на предмети за лична потрошувачка и на 
лични услуги на населението. 

За развојот на занаетчиството: треба да придо-
несат вложувањата во оние занаети од чии услуги* 
и производи се чувствува особена потреба, потоа 
подоследното наградување на занаетчиските работ-
ници според нормата, како и подоследната примена 
на институциите на паушално определување и на 
паушално плаќање на општествените обврски. 

Г Л А В А IX 
СТОПАНСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

1. 
Основните карактеристики на размената со 

странство во 1956 година ќе ги сочинуваат следните 
поважни моменти: 

а) зголемување обемот на надворешнотрговска-
та размена и активирање на оваа размена на недо-
волно обработени и на нови пазари; 

б) значителен пораст на извозот што ќе биде 
овозможен со зголемено индустриско производство, 
со пуштање во погон на нови капацитети и со по-
голема ориентација на производството кон извозот; 
поголем волумен ;на извозот ќе се постигне и со по-
цврсто регулирање на внатрешната потрошувачка, 
односно со нејзино доведување во согласност со по-
требите за зголемување на извозот; 

в) зголемувањето на увозот исто така ќе биде 
значително поради голем увоз ка храна и созда-
вање на извесни понормални трговски запаси во 
храна, потоа поради проширување на увозот на го-
тови стоки наменети за лична потрошувачка и на 
увозот на репродукциони материјали за потребите 
на селското стопанство; 

г) од специфични причини што ги диктира кур-
сот коч стабилизација на пазарот, порастот на уво-
зот (без увозот за инвестиции) е. поголем од пора-
стот на извозот; тоа ќе овозможи пополно да се ре -
гулира понудата и побарувачката на пазарот на 
селскостопански производи и да се ублажи недо-
стигот на некои специфични стоки. 

. 2 . 
Предвиденото зголемување на извозот споредено 

со претходните години ќе изгледа: 
во милијарди динари 

И н д е к с и 
1954 1955 1956 1955/54 1956/55 

107 111 

111 114 

Вкупен извоз 72,1 77,1 85,3 
Извоз на инду-

стриски про-
изводи 45.7 50,7 57,7 

Извоз на сел-
скоетопански 
производиу 26,4 26,3 27,6 100 105 

Според својот фактичен обем извозот во 1956 
година е поголем за 17%, бидејќи во [предвидува-
њата се сметаше со нешто понеповолни странски 
цени отколку во 1955 година. Ваквиот обем на изво-
зот ќе бара големи напори на целото стопанство 
а неговото остварување е од битно значење за ната-
мошниот стопански развиток. 

*) Во селскостопанекнот нзвоѕ • содржан • извозот в« 
производи !П прехранбена! а индустрија и на индустријата на 
тутун. 
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3. 
Во структурата на индустрискиот извоз се оче-

куваат промени во правецот на позначително зго-
лемување на извозот на валјаии производи од бакар 
и алуминиум и на вал јани производи на црната ме-
талургија. Ова зголемување ќе произлезе главно од 
новите капацитети што неодамна почнаа со работа. 
Во хемиската индустрија ќе се обезбеди зголемување 
на извозот на кауетична и амонијачна сода и на 
други хемиски производи. Од новите капацитети 
се предвидува зголемување на извозот на сурово 
железо, бензол, базични тули, моторен бензин ити. 
Во дрвниот сектор се смета со зголемување на изво-
дот на тврда и мека режана граѓа, на вештачки пло-
да, на намештај и на други финални дрвни про-
изводи. 

Р1а подрачјето на извозот на селскостопански 
производи зголемувањето произлегува од извозот на 
пченка, на свежо овошје и од" друг поситен селско-
стопански извоз. Се смета со извесен пораст на 
извозот на оние добиточни производи каде што 
внатрешната побарувачка е помалу интензивна. Вкуп-
ниот извоз на добиточниот сектор ќе биде сепак 
нешто понизок од остварениот во 1954 година. 

Ка ј ^стоковното притечување предвидено е 
нето зголемување на девизните приходи за 2 мили-
јарди динари, спрема зголемувањето на приходите 
за 3,7 милијарди во минатата година. Во 1956 година 
може реално да се смета со натамошниот пораст на 
приходите особено од странскиот туризам и од тран-
спортот сообраќај. 

4. 

Структурата на увозот ќе ја карактеризираат 
поголемиот увоз на суровини за преработувачката 
индустрија и за селскостопанското производство, и 
истовременото намалување на увозот за базичната 
индустрија поради поголемо домашно производство 
на суровини и на полуфабрикати, како и поради 
стеснување на овој увоз од причините што ги дик-
тира состојбата на платниот биланс. Натамошната 
карактеристика на увозот ја сочинува зголемениот 
увоз на храна, деломично и поради санирање на тр-
говските запаси, и поголемиот увоз на готови инду-
стриски производи за лична потрошувачка. Овој 
увоз треба повеќе отколку да се удвои спрема прет-
ходните години, во кои бил минимален. 

5. 
За обезбедување на предвидениот извоз и увоз, 

односно за натамошно унапредување на размената 
со странство, се предвидуваат помеѓу другото и сле-
дните мерки: 

а) поттикнување, на поширок план, на помали 
рационализации и реконструкции пресметани на (по-
брзо зголемување на извозот, односно на намалување 
на увозот; во таа цел и натаму на извозниците ќе 
им се даваат посебни кредитни и девизни олесненија; 

б) создавањето на обртна девизна резерва ка ј 
Народната банка и ка ј Банката за надворешна тр-
говија ќе овозможи да се склучуваат зделки под 
поповолни услови како и да се вршат оние извозни 
операции што бараат извесно авансирање на сред-
ствата; , 

в) со воведувањето на алокации ќе се осигури 
извозот во предвидените количини на оние произво-
ди што заземаат значително место во нашиот извоз; 

г) со соодветните мерки ќе се врши пополно 
ускладување на структурата на девизните приходи 
и на девизните расходи; 

д).за коректури на извозните коефициенти и 
на извозните премии се предвидуваат средства во 
износ од 20 милијарди динари, со оглед на позначи-
телно^ наголемување на извозот и на укинувањето 
на стимулации ата што ја имаа досега извозниците 
во вид на слободна продажба на девизи;. 

ѓ) врз база на веќе воведениот метод на намен-
ска та продажба на девизи од страна на Народната 
банка ќе се продолжи со стабилизирање на условите 
за увоз на репродукциони материјали и на други 
производи битни за внатрешната потрошувачка. 

6. 
За општиот склоп на платниот биланс во 1956 

година карактеристично е следното: 
а) зголемување на сопствените девизни сред-

ства од извозот и од ^стоковното притекување за 
околу 12%, од што најголем дел отпаѓа на зголему-
вањето на извозот; 

б) обемот на увозот и на девизните плаќања се 
зголемува спрема претходната година за- околу 8%, 
а во апсолутен износ нешто повеќе отколку што се 
предвидуваат сопствените девизни средства; 

в) дефицитот на платниот биланс поради тоа 
останува значителен и во 1956 година.. Ваков де-
фицит пред сб е предизвикан со значителен увоз на 
храна. Во обемот на дефицитот се изразуваат делум 
усилбите што во 1956 година мораат да бидат напра-
вени за да се поддржи стабилизацијата на вна-
трешниот пазар. Се предвидува дека дефицитот ќе 
биде покриен со нашите побарувања ж> странство 
и со странски средства. ^ 

Г Л А В £ X 
ИНВЕСТИЦИИ 

1. 
Обемот на општествените инвестиции спореден 

со 1954 и 1955 година ќе изгледа: 
во милијарди динари 
според цените од 

1955 година 
Намалување Нам ал; чањ* 

апсолутно во 
спрема проценти 

спрема 
1954 1955 1956 1954 1955 1954 1965 

Вкупен обем 
на средства-
та за инве-
стиции, за-
едно со у-
возната о-
према 410 420 846 64 74 15,6 17,7 

при тоа: 
увозната 

опрема 29,9 36,0 19,6 10,4 16,5 84,8 45,9 
вкупниот 
обем без 
увозната 
опрема 380,1 364,0 326,5 53,6 57,5 14,2 15,0 

Намалувањето на обемот на инвестициите во 
1956 година го наметнуваат следниве моменти: 

а) потребата да се нормализираат обртните за-
паси на инвестициони стоки како и на стоки за 
лична потрошувачка и да се спречи натамошниот 
пораст на нивните цени; 

б) стабилизирањето на обемот на запосленоста 
бара намалување на инвестициите додека поефи-
касно не ќе се зголеми производството на стоки за 
лична потрошувачка; 

в) состојбата на платниот биланс и особено зго-
лемувањето на извозот диктира исто така намалу-
вање на обемот на вкупните инвестиции. 

Намалувањето на обемот на инвестиции треба, 
спрема тоа, да овозможи поцврсто балансирање на 
работната сила, на стоковните и на куповните фон-
дови и на извозот. 

Во тек на 1956 година треба да хш се овозможи 
на стопанските организации и на околиските' на-
родни одбори: од средствата на инвестиционите фон-
дови со кои располагаат, да набавуваат увозна 
опрема и над горе наведените износи првенствено 
за реконструкции и рационализации за зголемува-
ње на производството за извоз и за лична потро-
шувачка. Се оценува дека на тој начин може за 
потребите на реконструкции, без натамошно опто-
варување на внатрешните биланси, да се зголеми 
вкупниот обем на инвестициите на околу 358 мили-
јарди. 

Наведениот вкупен обем иа инвестициите ^ако 
и обемот на инвестициите без увозната опрема прет--
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силува почетно ниво. Доколку во текот на годи-
ната ќе се покажат поголеми реални можности за 
инвестирање, нивниот обем ќе може дополнително 
да се зголеми, водејќи сметка за структурата на 
производството и за структурата на расположивите 
стоковни фондови од домашно производство и од 
увозот, како за инвестициона така и за лична по-
трошувачка. 

2 
Се предвидува дека во 1956 година користењето 

на средствата на амортизационите фондови ќе из-
несува 120 милијарди динари што претставува зго-
лемување за околу 40% во однос на 1954 и околу 
5% во- ед нос на 1955 година. Ова зголемување про-
излегува од зголемениот обем на основните средства 
во стопанството (нови објекти) како и од пополното 
користење на амортизационите фондови во некои 
стопански области (на пример во шумарството и во 
сообраќајот). Средствата на амортизационите фон-
двои ќе можат во 1956 година да се користат и за 
набавка на опрема за поголеми реконструкции и 
за нови инвестиции, а особено за оние реконструк-
ции за кои може да се набави опрема од странски 
средства. Средствата за амортизација ќе бидат пред 
се' усмерени во оние реконструкции и нови инве-
стиции што врз базата на домашните средства обе-
збедуваат поголемо производство за лична потро-
шувачка и за извоз. 

3. 
Имајќи го во предвид вкупниот обем на инве-

стициите во износ од 346 милијарди динари и пред-
виденото користење на средствата на амортизацио-
ните фондови, новите инвестиции во 1956 година ќе 
изнесуваат 226 милијарди динари. .Обемот на новите 
инвестиции се намалува за околу 2'6% спрема 1955 
тодина. 

4. 
Нози ге инвестиции во износ од 226 милијарди 

динари ќе се користат првенствено за оние инве-
стициони вложувања што се сврзани за основните 
спопанскл биланси во Ш о и 1957 година. Во таа 
смисла се предвидува: 

а) во областа на индустријата и рударството и 
во областа на сообраќајот да се заврши односно 
продолжи изградбата на објекти со чие производ-
ство се смета во стопански ге биланси за 1956 и 1957 
година, а да се успори или запре изградбата на спо-
редни погони и објекти што не се непосредно свр-
зани за производството. 

Во областа на индустријата, покрај тоа, се пред-
видуваат инвестиции за нови објекти во гранките 
на енергетиката и за модернизација на постројките 
заради порационално производство на градежни ма-
теријали и за замена на дрвото; 

б) во областа на селското стопанство да се из-
вршат оние инвестициони вложувања, што можат 
да дадат побрз ефект во селскостопанското произ-
водство; 

в) градежната оператива да се оспособи за по-
брзо и поевтино градење; 

г) да се инвестира за целите за средување на 
пазарот, а особено на пазарот на селскостопански 
производи, 

5. 
За усмерување на инвестициите во наведените 

цели со планот се обезбедуваат средства во Општи-
от инвестиционен фонд во износ од 114 милијарди 
динари. Освен тоа, се предвидува со учество во за -
емите од Општиот инвестиционен фонд- и со фор-
мирање не фондовите со определена намена да се 
ангажира за горе наведените цели значителен дел од 
инвестиционите сред сти а со кои во 1953 година ќе 
располагаат* стопанските организации, општините, 
сколише и и ".едните републики. 

6. . 

Со 0"-т-"°твечиот план за 1С53 гглина, освен 
поа, г к ЕЈ Е СЈ:,смукаат погну О п и т о т инвестици-
онен епе^етт са дотации на инвестиционите 
фондот:!I Via НР Македонија и на НР Ирна Гора 

готвено за продолжување изградбата на започ-

натите обје кз 1 и за гаранции, за депозити и зз пар-
тицип аци и во заемите од Општиот инвестиционен 
фонд и за нови објекти; на околијата Копер за 
продолжување изградбава на фабриката за мотори 
и скутери „Томос14 и на патот - Сежана—Копер, и на 
општината Бу је за продолжување изградбата на 
цементарата во Умаг. 

Покрај тоа предвидени се средства за дотации 
на градот Задар и на градот Белград, за нишки ко-
мунални потреби и за стопанска изградба. 

Заедно со ова се предвидува дека инвестициите 
на Општиот инвестиционен фонд ќе изнесуваат 
околу 128 милијарди дине ри. 

Се предвидува следната структура на инвести-
циите по стопанските области и дејности во 1953 
година: 

(во проценти ед 
вкупните инвестиции) 

1955 1956 
Индустрија и рударство 47,4 44,9 
Селско стопанство 5,8 7,1 
Водостопанство ОД ОД 
Шумарство ; ° 
Градежништво 2,9 ЗД -
Сообраќај 18,9 19Д > 
Трговија и угостителство 4,5 2,9 "> 
Занаетчиство 0,9 • 0,4 ^ 

Стопанството — вкупно 82,3 79,5 
Општествениот стандард 17,3 15,5 
^распоредено — 5,0 ч. 

Промените во структурата на инвестициите велу 
1956 година ќе се состојат во извесно натамошна) 
апсолутно и релативно [намалување на инвестиции} 
ите во индустријата, при што најголем дел од сред««* 
ствата и натаму апсорбувсат објектите во изградба/ 
и во зголемени вложувања во селското стопанство, * 
К а ј предвидената ехруктуоа на инвестициите, сто-
ланските инвестиции ќе бидат за 13% помали от- t 
колку во 1954 односно за околу 16% отколку в о / 
1955 година, додека инвестициите за општествениот > 
стандард ќе бидат намалени за околу 26% спрема^ 
1954, односно за 24% спрема 1955 година. При тоа) 
инвестициите во станбената и во комуналната из - , 
градба ќе се одржат на истото ниво како во ми-
натата година. 

За подобрување структурата на инвестициите' 
ќе придонесе очекуваната реализација на увозна 
спрема над предвидениот обем. Оваа увозна опрема! 
ќе биде наменета за изведба на реконструкции и ра -
ционализации во индустријата, потоа за снабдување' 
на сообраќајот со камиони, вагони и со други соо-
браќајни средства, како и за подобро опремање 
прометот на еелскостопански производи. 

Г Л А В А XI 
ПАЗАРИШТЕ И ПОТРОШУВАЧКА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО 
А) Пазариште 

1. 
Основното обележје на развојот на стоковно-

паричните односи ќе го даваат во 1956 година овие 
моменти: 

1. На подрачјето на инвестициите се намалува 
обемот на паричните средства во поголема мерка 
отколку обемот на материјалното производство за 
инвестиции. Додека паричните средства се намалу-
ваат за 17% дотогаш се превидува помало произ-
водство на опрема само за 3%. Ири тоа производ-
ството на овие инвестициони стоки што можат да 
претт/гз^икгат поголема размена еп селото расте п 
во 1956 година. Од вакси односи треба да настане 
попера?лио фгр-гн на ка >;нзестпцио<чп 

2. Буџетските расходи ќе бидат зголемени во по-
мал обем, при што изд aioи ит2 за народната одбрана 
и натаму релативно се намалуваат, што треба да 
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овозможи ускладување на буџетската потрошувач-
ка со реалните можности на производството. 

3. Материјалните рамки на пазарот на личната 
потрошувачка ќе ги сочинува натамошното зголе-
мување на стоковните фондови наменети за оваа 
форма на потрошувачка. Обемот на стоковните фон-
дови за потрошувачка на населението ќе биде врз 
база на предвиденото индустриско и селскостопан-
ско производство и на увозот поголем во 1956 го-
дина за 8% отколку во претходната година. След-
ниве мерки треба да обезбедат постабилно движење 
на' паричните приходи на населението и поцврсто 
регулирање на личните доходи: 

а) ограничување темпото ка зголемувањето на 
за посл ен ос га. поради што во оваа област не се оче-
кува некој поголем пораст па паричните доходи на 
населението; 

б) височината на платите на работнициве и слу-
жбениците во стопанството ќе биде регулирана со 
рамките на тарифните правилници донесени во 
претходната година и согласно на тоа пораст на 
индивидуалните плати ќе биде по правило можен врз 
база на поголема продуктивност на трудот; 

з) воведувањето ка построга критериуми за 
примање детски додатоци и минимални пинзии. со 
оглед на имотниот статус на нивните иматели, исто 
така ќе го ограничи порастот на личните приходи од 
областа на социјалните давања; 

г) усмерувањето на потрошувачката на селото 
преку поголема понуда на стоки за инвестиции и 
ва репродукција во селското стопанство, како и пре-
ку "поголемо зафаќање паричните доходи со даночни 
форми, ќе придонесе за пополно регулирање на 
оваа потрошувачка во согласност со развитокот на 
селскостспанското ггооизволство и со производство-
то на пазарни вишоци. 

2 . 
За ускладување на е т око р н е - п ари чии т е односи 

и за потребна контрола над формирањето на сите 
Б И Д О В И потрошувачка како и за нивно усмерување 
треба да послужат и промените што на подрачјето 
на стопанскиот систем се воведуваат во текот на 
1956 година. Во тој поглед можат да бидат од по-
себно значење особено одвејувањето на средства за 
буџетска потрошувачка од фондовите од стопански 
карактер, формирањето на околиски кредитни фон-
дови и воведувањето на прогресигшо оданочување 
на добивката. 

Формирањето на средствата на буџетот како и 
на станбените фондови спрема остварувањето на 
платните фондови треба исто така поволно да вли-
јае врз рамномерност распоред на тие средства 
спрема местата на најголемата побарувачка. 

3 
За организационо средување на пазарот се пред-

видуваат, меѓу другото, следните мерки: 
а) ќе се осигурат поголеми вложувања во те-

хничкото опремање на прометот со селско стопански 
производи, со постепено организирање на овој про-
мет преку земјоделските задруги; 

б)* ќе се задржат плафонираните и определените 
цени на основните суровини и на некои други по-
важни пр оизв оди; 

в) со к о н т и н г е н т и т е и з г п ? о т на оетг^лите 
производи ќе се врши поправилна расподелба *га 
стоките меѓу ег .ел р е ш л и в г;азѕр и извозот. 

4. 
Со преземање на паве цените мерки ќе се пости-

гне пополно ускладување на стоковно-паричните 
односи, постепено стабилизирање на понудата и по-
барувачката и помирен развој на цените, што меѓу 
другото ќе биде овозможено и со создавање на по-
нормални обртни запаси на инвестициони и потро-
шни стоки. Во рамките на ваквиот општ развој на 
пазарот треба да се очекува започнување на про-
цесот на постепено ускладување на цените и на 
формирање на нивни пошжродни меѓусебни односи. 
Независно од ова ќе доага до поместување на це-
ните ка ј некои поодделни производи, каде што про-
изводството не е достаточно да ги назири внатре-

шните потреби. Ке остане исто така дејството на 
сезонските фактори врз цените, особено на подрач-
јето на солокостопаноќите производи. 

Б) Потрошувачка на населението 
1. 

Расположивите стоковни фондови за потрошу-
вачки на населението ќе бидат зголемени во 1956 
година. Ова наголемување ге биде овозможено од:' 

а) пграстот на производ ств ото на индустриски 
стоки за ^ лична потрошувачка кој се оценува на 
околу 10ѓ/с спрема претходната година. Зголемување 
на производството се очекува во сите гранки на 
пот- р а б о ту в а ат а ин ду етри ј а; 

сј поголемиот обем на пазарните вишоци што 
се предвидува при главно ист обем на селскостопан-
ското производство, врз база на преземање мерки 
7.ри палената со селото и при пообемно средување 
на пазарот; 

в) зголемувањето на увозот на храна за кое е 
предвиден во платниот биланс износ од околу 47 
милијарди динари; зголемувањето на увозот на 
храна меѓу другото треба да послужи за нормали-
зирање на трговските запаси на основните прехран-
бени производи; 

г) поголемиот увоз на готови производи, за која 
цел се обезбедува во платниот биланс износ од 
охоrv 10 милијарди динари. 

Под услов да .се остварат наведените претпо-
ставки, особено во поглед на селскостопанското про-
изводство и на увозот, се »предвидува следното дви-
жење на стоковните фондови за потрошувачка на 
населението во 1956 година: 

Индекс на стоковните фондови за лична 
потрошувачка 

1955 1956 
к>к\ гп-;и стоковни фондови 100 108 
Индустриски производи 100 119 
Се л ек ос топа нс ко - пре xpa н б е ни ' 

производи 100 104 
2 . " 

Зголемувањето на стоковните фондови ќе по-
служи за пополнување па недостаточните запаси, 
за проширување на асортиманот и за ублажување 
па недостигот на некои дефицитарни производи. 
Проширувањето на асортиманот се очекува во до-
машната индустрија, а тоа ќе биде надополнето и 
со увоз на странски потрошни стоки. 

Формирањето на поголеми стоковни фондови 
најпрво и пред се' треба да ја стабилизира личната 
потрошувачка, а подоцна, доколку се остварат осно-
вните претпоставки на планот и во условите на 
нормална родна година, тоа може во согласност со 
зголемувањето на производството и на продуктив-
носта на трудот да доведе и до извесен постепен 
пораст на потрошувачката на градското население, 
посебно на работниците и службениците во градо-
вите и индустриските центри. За исполнување на 
оваа цел треба особено да послужи смирувањето на 
пазарот. 

Мерките за усмерување на потрошувачката на 
селото се угправени на тоа личната потрошувачка 
да ја направат, како и во градот, повеќе зависна од 
порастот на продуктивноста на трудот и од зголе-
мувањето на производството за пазар.. Расположи-
вите стоковни фондови обезбедуваат во тој правец 
поголеми количини добра за инвестициона и репро-
дукциона потрошувачка на селото. 

Регулирањето на потрошувачката на селото ќе 
се Бр ши со соодветни даночни мерки, со ограничу-
вање притекот на селската работна сила во другите 
стопански дејности и со построги мерила за давање 
детски додатоци и минимални пензиски припадле-
жности на оние категории уживатели што имаат 
приходи од селското стопанство. 

По тој пат треба да се постигнат поправилни 
сразмери БО развојот и расподелбата на потрошу-
вачката меѓу селото и градот, така што односите на 
потрошувачката во градот и во селото што пополно 
да му се прилагодат на движењето на производ-
ството и на продуктивноста на трудот. ; 
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Г Л А В А XII 
РАСПОДЕЛБА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
ПРОИЗВОД И НА НАЦИОНАЛНИОТ 

ДОХОД 
3. 

Расподелбата на општествениот производ и на 
националниот доход во 1956 година ќе претрпи зна-
чителни измени. Нејзините основни карактеристики 
ги претставуваат следниве моменти: 

1. Стабилизирање на личната потрошувачка, со 
возможен извесен постепен пораст во текот на го-
дината на потрошувачката на градското население. 

2. Обемот на средствата за вкупни инвестиции 
се предвидува дека ќе биде за 16,4% помал отколку 
во претходната година. Учеството на вкупните ин-
вестиции БО општествениот производ, без вложу-
вање во смртните запаси, ќе опадне од 29% во 1Ѕ55 
,година на 23% ЕО 195<6 година. При вакво движење 
на средствата за инвестиции, амортизацијата во 
1956 година расте за 4,3% заради пополно одржу-
вање и замена на наличните капацитети. 

Нето инвестициите, со оглед на поголемото ко-
ристење на амортизацијата, опаѓаат нешто повеќе 
отколку вкупните инвестиции. Нивниот удел во на-
ционалниот доход без вложувања во обртните за-
паси се намалува спрема 1955 година од 21.2% на 
14,5%. 

3. Буџетските расходи се зголемуваат за околу 
6% спрема 1955 година, при што расходите за на-
родна одбрана незначително се намалуваат. Уче-
ството на расходите за народна одбрана во нацио-
налниот доход ќе опадне во 1956 година на 11,1% 
спрема 11,9% колку што чинеа од остварениот до-
ход во 1955 година. 

4. Во расподелбата на националниот доход се 
предвидува одвојување на средства за зголемување 
иа обртните запасти во стопанството. 

5. Ваквата расподелба во однос на формирањето . 
на националниот доход смета со дефицит на плат-
ниот биланс, односно со соодветна употреба на 
странски средства. 

2. 
За расходите на федерацијата карактеристично 

е следното: 
а) Расходите на сојузниот буџет се зголемуваат 

спрема 1955 година поради редовното зголемување 
на издатоците за инвалиднини на воените инвалиди 
од војните, за создавање нешто поголема буџетска 
резерва и поради зголемувањето на расходите за 
отплата на ' странските заеми. 

Предвидените расходи на сојузниот буџет (со 
буџетските инвестиции) во 1956 година изнесуваат 
во милиони динари: 

1955 1956 
Буџетски расходи 42.707 47.770 
б) Се зголемуваат средствата на фондот за ре-

греси и дотации во стопанството, главно поради 
зголемување на обемот на регресите во селското 
стопанство, и позначително регресирање на инди-
видуалната потрошувачка ка јаглен во 1956 година. 

Нивото на предвидените средства за регреси и 
дотации на стопанството, во 1956 година, изнесува 
во милиони динари: 

1955 1956 
Средства за регреси и дотации 

во стопанството 17.792 22.765 

В Т О Р 

ПРОПИСИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ 
Г Л А В А ХШ 
АМОРТИЗАЦИЈА 

1. 
Стопанските организации ќе ја пресметуваат 

амортизацијата за 1956 година со примена на нор-
мите на амортизацијата што се утврдуваат со со-
јузов прописи. 

в) Средства за резерва на федерацијата се пред-
видуваат во износ од 10.000 милиони ди-тари, и не-
значително се зголемуваат во однос на 1955 година, 
во која изнесуваа 9,6 милиони динари. 

г) Дотациите за покривање на буџетските ра-
сходи на Н Р Македонија и НР Црна Гора одмерени 
се имајќи ги во предвид промените во механизмот 
за формирање на буџетските средства, односно за 
обезбедување на нешто поголемо ниво на буџетски-
те расходи спрема претходната година, и изнесуваат; 

— на НР .Македонија 2.650 
— на НР Црна Гора 3.580 
д) Инвестициите од Општиот инвестиционен 

фонд се намалуваат за околу 38.000 милиони и ли 
23% спрема остварениот обем во претходната герина 
и ќе изнесуваат околу 128.€00 пилиони динари. 

Намалувањето на средствата на Општиот ин-
вестиционен фонд извршено е во согласност со на-
малувањето на вкупниот обем на инвестициите, од-
носно со соодветната инвестициона програма за 
1956 година. 

г) Во расходите на федерацијата се предвиде! и 
средства во износ од 5.000 милиони динари за фон-
дот за. истражувачки работи, средства од 1.500 ми-
лиони за фондот на родите, и износ од 2.300 мили-
они за фондот за унапредување на селското сто-
панство. 

Вкупните расходи на федерацијата, со издато-
ците за народна одбрана во |височина од 158.500 ми-
лиони динари (без инвестициите во воената инду-
стрија) се намалуваат спрема 1955 година, и изне-
суваат 382.465 милиони спрема 405.147 милиони во 
1955 го^тгта. 

3. 
и si ;е средства со кои ќе располагаат на-

родните републики и народните одбори се лоедвг-
4'уваат на нешто повисоко ниво отколку во 1955 го-

дина. На стопанските организации ќе им стојат на 
располагање поголеми средства, особено кота се 
имаат во предвид средствата на амортизационите 
бендови и поголемите вложувања во обрте:ите з а -
паси во стопанството. 

Предвидените средства во општ е е * зен от пла ег,-
со соодветниот систем на постојаните извори на 
приходи за буџетската и инвестиционата потрошу-
вачка, ќе придонесат за натамошно зацврстување ка 
буџетската самостојност и на самоуправните права 
на комуналните единици, како и еа натамошен по-
раст на нивните интереси и на значењето за разво-
јот на стопанските организации, за зголемување на 
производството и на продуктивноста на трудот. 

Средствата на народните републики, на народ-
ните одбори и на претпријатијата се формираат со 
примена на единствените инструменти што важат 
за стопанството ЕО целост. Бидејќи врз база на един-
ствената примена на инструментите не се постигну-
ва покривање на буџетските расходи, се предвидува 
различно учество на народните републики во соју-
зниот данок на промет, и тоа: за НР Србија 24%, 
за НР Хрватска 7%, за НР Словенија 7%, за НР 
Босна и Херцеговина 22%. За НР Македонија и Н Р 
Црна Гора покрај учеството во сојузниот данок на 
промет од 24% предвидени се и дотации за покри-
вање на буџетските расходи. 

Д Е Л 

ИНСТРУМЕНТИ И МЕРКИ 
2. 

Стопанските организации уплатуваат полн из-
нос на пропишаната амортизација. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
во 1956 година уплатуваат: 

а. претпријатијата за производство на тули, ќе-
рамиди и вар, каменоломите и поморските багерски 
претприј атија — во височина што ќе ја определи. 
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општествениот план на околината. Оваа височина 
се утврдува спрема времето на траењето на рабо-
тата на потопот во текот на годината, со тоа да не 
може да изнесува помалу од 70% ниту повеќе од 
100% од полниот износ на годишната амортизација; 

б. стопанските организации во шумарството и 
во дрвната индустрија — на име амортизација на 
шумските патишта со кои се служи и јавниот соо-
браќај, и тоа само оној дел што е потребен за одр-
жување на тие патишта, а најмногу 100% од полни-
от износ на амортизацијата. Кои шумски патишта 
му служат и на јавниот сообраќај определува сове-
тот за стопанство на народниот одбор на околијата.-

Народниот одбор на сколи јата може да ја на -
мали нормата на амортизацијата до височината по-
требна за одржување на основните средства: 

а) за градежните објекти што селскостопанските 
организации и општите земјоделски задруги не мо-
жат да ги користат (шталите и др.); 

б) за основните средства на новоформираните 
селскостопански организации, кои врз основа на 
одредбите на сојузниот општествен план за 1954 
година односно 1955 година се прогласени за опитен 
ногом. 

Сглскоетопанските организации и општите зе-
мјоделски задруги кога купуваат трактор или земјо-
делски машини можат да бидат ослободени од упла-
тата во амортизациониот фонд на делот на не ам ер-

.тизир амата вредност на старите трактори и машини, 
чија замена ја вршат, а кои повеќе не можат да ги 
употребат. 

Како селскостопански организации во смисла на 
одредбите од овој општествен план се подразбираат 
сел скосто ланските добра, сел а ноќите работни задру-
ги, самостојните "економии шуо имаат својства на 

.(правно лице, економиите на општите замјоделски 
-задруги: што имаат посебно книговодство, претпри-
јати јата и задругите за морски и слатководен ри-
болов, како и расадници^, ергелите, селскостопан-
ските станици опитните имоти и другите слични 
селскостопански организации, ако се регистрирани 
како претпријатија. 1 

Стопанските организации можат во 1956 година 
од вкупно уплатената амортизација да го користат 
износот што се добива кога ќе се одбијат: 

а) уплатениот дел на амортизацијата за отпис 
на Боедноста на градежните објекти во 1956 (година, 

б) уплатениот дел на амортизацијата за отпис 
на воедноста на опремата во 1956 година што tiv 

А одговара на процентот на способноста на опремата 
спрема состојбата искажана во книговодството на 
31 декември 1955 година. 

4. 
Средствата на амортизациониот фонд што про-

излегуваат од продажбата на основни средства или 
од надоместокот на штетата примен за основните 
средства можат да се користат во полн износ. 

5. 
По И С К Л У Ч О К од одредбите на одделот 3 можат 

да користат: 
а) полн износ на уплатената амортизација во 

1956 година: рудниците на јаглен, на метали и не-
метали, претпријатијата за производство на нафта, 
претпријатијата за геолошки, геофизички и рудар-
ски истражувања, претпријатијата за производство 
на тули, ќерамиди и вар, каменоломите, претприја-
тијата за производство на шеќер, претпријатијата 
за произссдстЕО на масло, мелницитс-, претпријати-
јата за производство на каделно и ленено влакно, 
претпријатијата на графичката индустрија, поет-
гријатмјт^а га лг:с"?тз ич-<ду отпија, пр е тппиј аџи-
јата иа Г- 1угссл0'ЗенсктЈте желе;гтгттти, 
претпријатијата на поморскиот, речниот, езерскиот, 
п е т и о т и rr-rrvinrriioT собраќај , претпријатијата на 
ПТТ стс с т е е ",'лскостопаиски организапт-п, 
< ; тип:те згчругп, солскостопанскпте н?.-
1I1H"C .TTI С^ *1ГГ Р"ОТТ-ТТОЛТ/Т,ЗИР'"Т-ТГТП10 П^БОТИЛ'Л" 1 Т 11 и 

сервиси за услуги и за поправање земјодел-
е ц лг",т* т>т, претпријатијата за промет со средства 

за селскостопанско производство, селскостоло::с1:: -а 
апотеки, претпријатијата односно погоните за од-
гледување и експлоатација на шумите и комунал-
ните и занаетчиските претпријатија и дуќани; 

б) 80% од уплатената амортизација на лме от-
пиен на вредноста на сите основни средства — прет-
пријатијата на градежништвото; 

в) 80% од уплатената амортизација на име от-
пиен на вредноста на градежните објекти — прет-
пријатијата на електростопанството; 

г) полн износ на уплатената амортизација на 
име отпиен на вредноста на фондот на добитокот — 
сите стопански организации. 

6. 
Стопанската организација може во текот на 

1956 година да користи средства од амортизациони-
от фонд, било за инвестиционо одржување, било за 
замена на основните .средства според посебните про-
писи на Сојузниот извршен совет. 

Доколку стопанската организација употреби за 
потребите на инвестиционото одржување дел од 
средствата на амортизациониот фонд за замена, за 
толку помалу на крајот на годината ќе се отпиле 
од оние основни средства на кои се издишени ра-
ботите на инвестиционото одржување од средете:та 
на амортизациониот фонд за замена. 

7. 
Средствата на амортизациониот фонд што не 

можеле да се користат во 1955 година според одред-
бите од одделот 3 и 7 главата XII на Сојузниот оп-
штествен план за 1955 година, не можат да се ко^ 
растат ни во 195-8 година. 

8. 
Нормите на амортизацијата за занаетчиските и 

угостителските претпријатија и дуќани и за тури-
стичките претпријатија ги пропишуваат народни re 
одбори на општините. 

Како занаетчиски претпријатија и дуќани во 
смисла на одредбите од овој општествен план се 
сметаат 'оние што како такви се регистрирани до 31 
декември 1954 година, како и новооснованите за-
наетчиски претпријатија и дуќани во 1955 година. 
Стопанските организации што не се регистрирани: 
како занаетчиски не можат во 1Ф56 година да се 
регистрираат како занаетчиски. Сојузниот извршен 
совет може да пропише услови под кои на личните 
стопански: организации што не се запишани како 
занаетчиски можат како такви да се регистрираат. 

9. 
Се овластува ' Сојузниот извршен: совет да го 

утврди процентот за уплата на делот на амортиза-
циониот фонд определен за замена во околискиот 
инвестиционен фонд, без оглед дали овие средства 
можат слободно да се користат (Според одредбите на 
оваа глава. 

Г Л А В А XIV 
ИНТЕРЕС НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 

1. 
Интересната норма на основните, средства изне-

сува 6% годишно, ако со одредбите од оваа тлава 
не е определено поинаку. 

2. 
Интересната норма на основните средства изне-

сува 2% годишно за: 
a) претпријатијата на електростопанството, коме-

сарите, претпријатијата за производство на н'с^ "а, 
рудниците на железна руда (оспзн рудникот Л е г и -
ја), железарите, претпријатијата на бродгтра^тѓ " 
претпријатијата за преработка на О Е Т Ш ^ зз>г?-
маслипги, млеко, месо и риби, Т па 
прспз20дстг0 на тестгкнпп. лз- лиј ТЦ**, ^ ла" - / 
хтите, "лозарите, c'xiНаките па т.рт^а .ѓ 
о п л е т е , :ѕ г т: -~r "у - га 
за производство на ланено и кадз:;но тг: дтио; 

b) претпријатијата па Зае^п-да^а на ЗугослоЕСН-
ri.yv? жслузници, претпријатијата на морскиот, реч-
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киот,' езерскиот и воздушниот сообраќај, претпри-
јатијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот 
сообраќај и поморските багорски претпријатија. 

Интересна норма на основните средства по нор-
мата од 2% годишно плаќаат и оние електрани што 
како погони се наоѓаат во состав на одделни прет-
пријатија, а кои имаат услови за зачленување во 
саедницата на електростопанските претпријатија и 
електричната енергија ја испорачуваат во мрежата 
на заедницата. 

Интересната норма на основните средства изне-
сува 1% годишно за: 

а) претпријатијата на индустријата за градежни 
материјали; 

3) издавачките и новинските претпријатија, 
филмските претпријатија и претпријатијата за при-
кажување филмови. 

Претпријатијата на јавниот патен сообраќај не 
плаќаат интерес на основните средства. 

3. 
Селскостопанските организации, специјализира-

ните семенски претпријатија и задруги, селсково-
ганските машински станици, специјализираните ра-
ботилници и сервиси за услуги и за иопра«вање на 
земјоделски машини и селскостопанските аттотеки 
не плаќаат интерес на основните средства. 

Општите земјоделски задруги плаќааат интерес 
на основните средства според единствената норма 
што ја утврдува општествениот план на општината 
во границите- на нормите на интересот на основните 
средства утврдени со сојузниот1 општествен план. 
Приходот од свој интерес влегува во инвестицио-
ниот фонд на општата земјоделска задруга што го 
плаќа интересот. 

4. 
Интерес на основните среде ша не се плаќа на 

вредноста: 
а) на сувите докови и оперативните површини 

за градба на бродови и пловечки докови; 
б) на оперативните брегови, лукобратти и ка-

нали; 
в) на долниот строј на железничките пруги на 

јавниот сообраќај, на тунелите, галериите, масив-
ните мостови, рампите, станичните перони и на при-
стапните патишта, како и на долниот строј на же-
лезничките пруги, на шумските претпријатија; 

г) на мелиорационите објекти (насипи, канали, 
пумпи и ел.); 

д) на шумските пруги и патишта што му служат 
и на јавниот сообраќај. 

5. -
Интересната норма на основните средства за за -

наетчиските и угостителските претпријатија и ду-
ќани и за туристичките претпријатија ја определува 
народниот одбор на општината. 

6. 
Интересите на основните средства во рамките 

па стопанската организација се плаќаат според 
единствената норма што се определува според основ-
ната дејност на стопанската организација. 

По исклучок од претходниот став, претпријати-
јата за промет со жита и мелничките претпријатија, 
што имаат БО свој состав силос или механизирани 
житни складови, плаќаат интерес на вредноста на 
основните средства на силовите и на мехенизира-
тште житки складови според нормата од 2г/с. 

7. 
Интересне на основните средства со приходи 

па Општиот инвестиционен фон1',. 
Интересите на ос^овчите средства што ти пла-

ќаат занаетчиските и угостителските претпријатија 
и дуќани иг туристичките претпријатија се приход 

општинскиот инвестиционен фонд. 

Г Л А В А XV 
ИН 1 ПРЕС НА НОРМА ПО КУСОРОЧНИТЕ КРЕ-

ДИТИ И ПО ДЕПОНИРАНИТЕ СРЕД СТВ А 
Се овластува Сојузниот ^извршен совет да доне-

сува прописи за - интересните норми и за другите 
услови за кредитите за обртни средства и за друг -i 
куоорочни кредити, како и за интересните норми! 
што ги плаќаат банките и штедилниците по оддел-
ни депонирани (вложени) средства. 

Г Л А В А XVI 
АЛкгОК НА ПРОМЕТ И РАСПОДЕЛБА НА ПРИ-

ХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
1. 

Стопанските организации ќе ги применуваат во 
текот иа 1956 година н о в и т е на (данокот на промет 
според прописите што ги донесува Сојузниот извр-
шен совет. 

2. 
На народните републики им се отстапува: 
1) данокот на промет од вино и ракија, освен 

данокот на промет во угостителството и трговијата 
на мало; 

2) дел од наплатениот данок на промет, што и* 
припаѓа на федер апи јата, и тоа: 

на НР Србија 24% 
на НР Хрватска 7% 
на НР Словенија - 7% 
на НР Босна и Херцеговина 
на НР Македонија 241Ус 
на НР Црна Гора '24%' 

од данокот на промет нап др чеп на територије^" ча 
односната народна република. 

Народните републики можат да воведат данок 
на промет што ќе се наплатува од индивидуалните 
производители на тутун а во согласност со Сојузни-
от извршен совет и од индивидуалните производите-
ли на хмељ. Приходот о;: овој д-глок и' припаѓа на 
народната "•en̂ CV- . 

Г Л А В А ХУИ 
ОДАНОЧУВАЊЕ И РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКА-

ТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. 

Стопанската организација плаќа данок на до-
бивка по нормата од 50%. 

Данокот на добивка и' пр рта Га на федерацијата. 

Не плаќаат данок на добивка стопанските орга-
низации и нивните погони што се ослободени од 
[плаќањето на данокот на добивка со сојузните про-
писи за расподелба на вкупниот приход, 

3. 
Hjvijce отстапува данокот на добивка: на желе-

ѕничките~транспбртни претпријатија, "на претприја-
тијата на јавниот патен, речен и езерски сообраќај, 
на претпријатијата на поштенско-телеграфско-теле-
фонскиот сообраќај, на претпријатијата на возду-
шниот сообраќај, на поморските бродарска! претпри-
јатија за локална пловидба, на претпријатијата па 
луките и складовите, на претпријатието „Бродоспас'*, 
на претпријатијата г:а филмската индустрије, in, 
претпријатијата за прикажување Филмови, на из-
да Банките претприј ати ја, на новтшските претприја-
тија, на" граЊи^Ш?^' ^етнр^.Т1^'571Ј[5ГУвлачени ге 
претпријатија га премет на ж;ггѕ, па тле естетите, ir» 
туристичките постгла<iетела, на еиеткпплизираките 
се ме но ми претпријатие, на се ле::о стопанските ма-
шински станици, на специјализираните работилници 
и сео бп-еи еа услуги и за и -е^ееез-ме нл земјоделски 
и/апиеш и па е е. -< се ее ̂ - е п е и се' е: г е .апс/еки. 

Отстапениот изи ос на данокот на добивка сто-
панските' организации од претходниот став ќе го 
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внесат во своите инвестициони фондови, а желе-
зничко-транспортните претпри Јатима и претприја-
тијата на п о т тениско -те л е г ра феко- т е л еф оне киот со-
обраќај ќе то внесат во инвестициониот фонд на 
своите заедници. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за 
начинот и за условите за трошење на средствата од 
инвестиционите фондови од претходниот став. 

4. 
Односотна пл^ите^од^обивката спрема платите 

по тарифниот правилник од 19В5~гбдина1ѓој сШјЗед 
важечките прописи за расподелува на вкупниот при-
ход на стопанските организации ел-рќм ЗЛ утврду-
вање на" проценту а листо' учество на платниот фонд 

во добивката остварена во 1956 година, не може да 
биде ибмал од 8% ниту поголем од 16%. 

Сојузни бт извршен совет ќе го определи процен-
тот за издвојување на платите од добивката над 
платите според тарифниот правилник за железни-
чките транспортни претпријатија и за претприја-
тијата во, состав на Заедницата на претпријатијата 
на г г о: и т е-: е х п - ге л е гр а фс ко - те л еф онски от сообраќа. % 

5. 1 

Сред ст Е ата за општествениот инвестиционен 
фонд на око ли јата односно на општината и сред-
ствата за самостојно располагање на стопанската 
организација се издвојуваат од добивката на сто-
панската организација според следниве норми, -и тоа: 

ако добивката на стопанска-
та организација, по одбивање 
на сојузниот данок, на закон-
ските обврски, и на делот за 

плати, спрема вложените 
средства изнесува 

се издвојува во општествениот инвестиционен фонд 
на "око ли јата и во средствата за самостојно распо-

лагање на стопанската организација 

ДО 2% 48% 
на 2% 48% + 39% на износот на вишокот над 2— 6% 
на 6% 42% + 30% ?> " » » » 6—12% 
на 12% 3 6 % + 2 1 % a '> » }> 1У 12—20% 
на 20% 30% + 12% п 5» » » }> 20—30% 
на 30% 24% + 9 % и ЈЈ » » » 30—50% 
на 50% 18% + 6% „ 5> » ?> » 50% 

Од средствава издвоени £:о смисла на претход-
ниот став на стопанските организации им припаѓаат 
30%—ФО % за средства за самостојно располагање. 

"Со републичкиот општествен план може да се 
Тгредвиди процент на учеството на народната репу-
блика во средствата што се издвојуваат во околи-
скиот инвестиционен фонд. 

Одредбите од претходниот оддел не се однесу-
ваат на железничките транспортни, претпријатија и 
на претпријатијата во состав на Заедницата на прет-
пријатијата еа поштенско-телеграфско-телефонски-
от сообраќај. За овие претпријатија Сојузниот извр-
шен 'совет ќе го определи процентот за издвојување 
дел од добивката за средствата на самостојно ра-
сполагање. 

7. 
Трговските и угостителските претпријатија и ду-

ќани (освен надворешнотрговските претпријатија) ги 
формираат средствата за самостојно располагање за 
1956 година со издвојување на определен процент 
од остварениот промет во таа година, и тоа: 

а) трговските претпријатија и дуќани за промет 
со селскостопански производи од ОД—0,5%; 

б) трговските претпријатија и дуќани за промет 
на индустриски и други стоки од ОД—0,25%; 

в) трговските претпријатија за промет на нафта 
и нафтним деривати 1—1,5%; 

г) трговските претпријатија за откуп и промет 
ва отпадоци 2%; 

д) угостите леќите претпријатија и дуќани 0,5—3 %. 
Во границите од претходниот став со општестве-

ниот план на околната, на чие подрачје се наоѓа 
ако добивката на стопанската организација, по од-
бивање на " средствата за инвестициони фонд оази и 
на" средстЅата за самостојно располагање, спрема 
кзТГосот на платите 'ОД претходната година изнесува 

до 20% 
на 20% 
на 25% 
на 50% 
на 100% 
на 200% 

седиштето на претпријатието односно на дуќанот, 
се утврдува процентот по кој трговските и угости-
телските претпријатија и дуќани ќе вршат из две-
ју вање за средствата за самостојно располагање. 

Од средствата за самостојно' располагање на тр-
говските претпријатија и дуќани (освен на на дво-
решнотрговските претпријатија) што се формираат 
во 1956 година, се издвојува 50% во корист но or -
штипскиот инвестиционен фонд. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да може 
трговските претпријатија од одделни струки да ги 
ослободи од обврската од претходниот став. 

Рударските претпријатија, претпријатијата за 
експлоатација на нафта и претпријатијата за .истра-
жување се должни, по издвојувањето на данокот на 
добивка и на законските обврски, од добивката да 
издвојат, во процент и на начинот што е утврден 
за 1955 година, средства за фондот за обновување и 
одржување резервите на рудно благо и на друго 
минерално благо и за фондот за истражување на 
рудното и другото минерално благо. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да може 
да определи за претпријатијата за производство на 
нафта посебен процент за издвојување срс г. ет^ i г- а 
истражувачки работи. 

9. 
Средствата за буџет на околината се издвојуваат 

од добивката* на стопанските " организации 'спрема 
Следниве норми":" 

90% 
се издвојува за буџетот на околината 

90% +"60% од вишокот над 20—25% 
84% + 20% 
52% 4* 8% 
3 0 % + 4% 
1 7 % + 2% 

25—50% 
50—100% 

100—200% 
200% од износот 

на плателе 
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Остатокот -на добивката по издвојувањето на 
износот по нормите од претходниот став и'. припаѓа 
на федерацијата, ако со сојузните прописи не е опре-
делено поинаку. 

Со републичкиот општествен план може да се 
.предвиди учество на народната република во сред-
ствата издвоени за буџетите на око ли јата. 

Г Л А В А XVIII 
ПЛАТИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

.Тарифните ставови во тарифните правилници 
на стопанските организации утврдени во 1955 го-
дина ќе се применуваат и во 1956 година. 

Тарифните ставови во тарифните правилници 
на новооснованите стопански организации можат 
да се движат само во границите на тарифните ста-
вови за соодветните работни места во тарифните 

ако месечното примање на работникот 
или службеникот изнесува динари 

до 
над 

7.000 — 

7.000 — 20^6 
15.000 1.600 + 30% 
30.000 6.100 + 40% 
50.000 14.100 + 50% 
70.000 24.100 + 60% 

100.000 '42.100 + 70% 

правилници на наличните стопански организации 
од иста стопанска гранка односно област на тери-
торијата на народната република. Ако на терито-
ријата на народната република не постојат стопански: 
организации од иста стопанска гранка или област, 
височината на тарифните ставови на нсвооснованата 
стопанска организација ќе се определи спрема в и -
сочината на тарифните ставови во такви стопански 
организации на територијата на Југославија. По-
стапката за утврдување нивото на тарифните ста-
вови на новооснованите стопански организации во 
смисла на одредбите од овој оддел ќе ја пропише* 
Сојузниот извршен совет. 

Во стопанските организациишто^ упоред соју-
зните прописи" за расподела на^вкупниот приход 
издвојуваат посебен придонес за буџетите рд^плг-
7 ите, " издвојувањето на овој придонес ќе се пр mi* 
спрема следниве норми:~ — - - -

се плака на име придонес 
во буџетот динари 

од износот меѓу 7.000— 15.000 
„ „ „ 15.000— 30.000 

30.000— 50.000 
50.000— 70.000 

„ „ „ 70 000—100.000 
над 100.000.— 

Во стопанските организации ка ј кои платниот 
фонд се утврдува врз основа на процент од проме-
тот, народниот одбор на општината ќе определи 
таква височина на процентот од прометот, што плат-
ниот фонд да содржи и средства за исплата на 

'посебниот придонес од овој оддел. 
Се овластува Сојузниот извршен совет да може 

да пропише посебен придонес за буџетите од пла-
тите што произлегуваат од премиите од надворе-
шнотрговското работење на стопанските организа-
ции што се воведуваат согласно прописите за ра-
споделба на вкупниот приход. 

Г Л А В А X I X 

ПРИДОНЕС ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. 

Придонесот, .за соци ј а лио осигурување се. Ј ш л а -
тува според општата норма од^ 40% ^^^^зносит^е 
уплатени jHgligrM^ плати"' и^ ^издатоци 
(основ' за*1 прелетување н^придонесотУГ^ -»»м— 

Со прописите на Сојузниот извршен совет за 
финансирањето на социјалното осигурување се 
определува кои исплати на име плати и други лични 
издатоци влегуваат во основот за пресметка на 
придонесот, за социјално осигурување. 

2. 
Се овластува Сојузниот извршен совет да ги 

пропише начинот за пресметување и височината на 
придонесот за социјално* осигурување за сезонските 
работници од определени видови селскостопански 
организации, за учениците во стопанството, за слу-
жбениците на стопанските организации со служба 
во странство и за воените лица (офицерите, воените 
службеници и под офицерите). 

Од вишоците на приходите над расходите што 
ќе се установат по завршните CMCTKPI на фондовите 
на околиските заводи за социјално осигурување и 
на фондовите на републичките заводи за социјално 
осигурување за 1955 година (освен фондот за пре-
вентивна здравствена заштита), ќе се распоредат 
60% во резерва. 

Преостанатиот дел од вишоците на приходите 
над расходите на околиските и републичките за-
води остварени во работењето во 1955 година ќе се 
употребат за изградба на здравствени објекти и за 
унапредување на здравствената служба. 

Г Л А В А XX 
ДАНОК НА ДОХОД 

1. 
Нормите на данокот на доход од селското сто-

панство не можат да бидат помали од 10% ниту: 
поголеми од 44% од катастарскиот приход од з е -
мјиште. 

Нормите на данокот на доход од селското стс -
панство ги (определува републичкиот извршен совет 
во границите на нормите определени со пропис на 
Сојузниот извршен совет. 

2 
Се овластуваат републичките извршни совети 

да можат да пропишат дополнителен данок на до-
ход од селското стопанство што ќе го плаќаат про-
изводителите на ориз, хмељ и ма раска, а во согла-
сност со Сојузниот извршен совет дополнителен да -
нок на доход од приходите на приватни лица што 
произлегуваат од производство и продажба на дрва-

3 
Данокот на доход од самостојни занимања и од 

имот се обложува според прописите на Сојузниот 
извршен совет. 

Г Л А В А XXI 
ОПШТИНСКИ ЛОКАЛЕН ДАНОК НА ПРИХОДИ 
ОД СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ОПШТИНСКИ 

ДАНОК НА ПРОМЕТ 
1; 

Народните одбори на општините се должни да 
пропишат општински локален данок на приходи 
од селското стопанство. 

Нормата на општинскиот локален данок на при-
ходи од селското стопанство е пропорционална и 
се обложува спрема катастарскиот приход. 

2. 
Нормата на општинскиот локален данок на 

приходи од селското стопанство не може да биде 
помала од 3% од катастарскиот приход од земјиште 
ниту поголема од максималната норма што ќе се 
определи со републичкиот општествен план. 

Во границите меѓу минималната и максимал-
ната норма од претходниот став .народниот одбој-
на општината ја определува нормата на општин-
скиот локален данок на приходи од селското сто-
панство за своето подрачје. 
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Народниот одбор на околината може за под-
рачјето на одделни општини да ја зголеми нормата 
на општинскиот локален данок на приходи од сел-
ското стопанство што ја определил народниот одбор 
на општината, но не може да определи норма по-
голема од максималната норма определена со ре-
публичкиот општествен-план. 

3. 
Народниот одбор на општината може Да про-

пише општински данок на промет врз сиот промет 
на стоки на мало што ќе се изврши на подрачјето 
на општината како и врз вршењето на услуги на 
приватни лина. 

Општински данок на промет според претход-
ниот став во градовите поделени на општини може 
да воведува само народниот одбор на охоли јата 
или градскиот собор за целото подрачје на градот. 

Општински данок на промет според одредбите 
од овој оддел не може да се пропишува на проме-
тот на производи за кои со сојузни прописи е опре-
делен надоместок (регрес) при продажбата на мало. 

Органот на Сојузниот извршен совет надлежен 
за финансии може да изземе определени производи 
или групи производи од општинскиот данок на 
промет како и да ја ограничи височината на овој 
даног. 

Г Л А В А XXII 
ЗЕМ Ј ДРИНА 

1 
Нормата на земјарината изнесува 13Уо од ката-

старскиот приход од земјиште. 
По исклучок од одредбата на претходниот став, 

селскостопанските организации плаќаат земјарина 
според нормата која не може да биде помала од 
13с/о ниту поголема од 47% од катастарскиот приход 
од земјиште. 

Во границите на нормите од претходниот став 
народниот одбор на око ли јата определува посебна 
норма за секоја селскостопанска 'Организација спо-
ред која таа ќе ја плаќа земјарината. 

Одредбите од претходните два става важат и 
за селскостопанските производни погони. 

Народниот одбор на околијата може на ново-
формираните селскостопански организации што врз 
основа на сојузните општествени планови за 1954 и 
1955 тодина се прогласени како опитен погон, како 
и на оние што не се заштитени од поплави и под-
земни води или не се арондирани, да им го отстапи 
во целост или деломично износот на земјарината. 
Износот на земјарината селскостопанските органи-
зации ќе го внесат во својот инвестиционен фонд. 

Г Л А В А XXI It 
МЕРКИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ И 

УВОЗОТ 
1. 

Со цел да се зголеми извозот и да се израмнат 
разликите во цените Сојузниот извршен совет во 
1956 година може да ги зголеми' пропишаните и 
извозните коефициенти, да воведува нови или да 
ги зголемува паличните премии во рамките на су-
мата од 20 милијарди динари. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да го 
пропише начинот за користење на овие средства. 

Со цел купување странска опрема и инве-
стициони материјали и на плаќање ех дански услу-
ги во врска со- инвестициите, стопанските органи-
зации можат да користат најмногу 10% од делот на 
амортизациониот фонд, што се овластени да го ко-
ристат, според одредбите од овој општествен план. 
•за набагка па девизи на девизното пресметковно 
место тг лп за со девизите игго спсоед го ~ 
зкечкптс прописи не го должни да и' ги продадат 
на Народната банка. Средства од други извори пе 
можат да користат за оваа цел. 

Одредбите од претходниот став се однесуваат 
и на установите со самостојно финансирање и тоа' 
на средствата на фондот за замена и дополнување. 

Сојузниот извршен совет може на стопански ге 
организации од одделни стопански области, гранки 
и групи да им го зголеми или намали процентот од 
ставот 1, односно да ги утврди и другите извори на 
средства за набавка на девизи не. состаноците на 
девизното пресметковно место за- целите од стоног 
1 како и за набавка на девизи што Народната б-дк-
ка непосредно им ги продава на стопанските ор-
ганизации. 

Сојузниот извршен совет ќе ги пропише усло-
вите за непосредна продажба на девизните сред* 
ства и за употреба на денарските средства од прет-
ходниот став. 

Г Л А В А XXIV 
ОВЛАСТУВАЊА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ СО 

ЦЕЛ НА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ 
1. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да може 
да ги определува највисоките продажни цени и 
на тан от за формирање на цените на производите 
и услугите кај кои поради дефицитарност на стоки-
те и монополската положба на производителите 
може да дојде до пораст на цените. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да можѕ 
да ги пропишува поштенско-телеграфско-телефон-
ските тарифи, како и тарифите за превоз на стоки 
и патници за сите видови сообраќај, освен патниот. 

2. 
До донесувањето на единствена тарифа за про-

дажба ^ на електрична енергија, Сојузниот извршен 
совет ќе пропише единствен тарифен систем и един-
ствени услови за испорака на електрична енергија, 
врз основа на кои народните републики ќе ги про-
пишуваат тарифите. 

По предлог од Заедницата на југословенското 
електростопанство, Сојузниот извршен совет ќе 
пропишува единствени тарифи по кои ќе им се 
продава електрична енергија на одделни категории 
потрошувачи. 

3. 
Сојузниот извршен совет може да определува 

контингенти на одделни индустриски производи, 
приоритети при користењето на услуги, како и усло-
ви за нивна продажба. 

4. 
Се овластува Сојузниот извршен совет да може 

ло народните републики да ги утврди минималните 
количини за сечење дрво на пењушка во шумите 
од огпнтонародниот имот. 

Се овластуваат народните републики да можат 
во свите општествени планови да го утврдат на ј -
високиот обем за сечење дрво на пе њушка. 

Г Л А В А XXV 
ИНВЕСТИЦИИ И ФОНДОВИ. 

1. 
1. Општествени инвестициони фондови преку 

кои политичко-територијалните единици обезбеду-
ваат средства за кредитирање и за финансирање на 
инвестициите се: Општиот- инвестиционен гјннид, ин-
вестиционите фондови на народгите цену Гли ти и па 
а и т е н е v н и те единици, инвестиционите фг.г^евп па 
о^оли-лте и инвестиционите ф о н д о в нп с н п дините, 
Кс-^о и станбените фондови с е н о ^ - и според" по-
себните преписи. 

2. општествените тин: е оти нисин ebon то-
ви. -..регента за финансирање на ни::: сг. и :: VVBO 
одделни области се обезбедуваат од thonpoe-re за 
унапредување на селското ст сн; еип зе, од соопдо-
вите за унапредувања ва шумарството, ед патници*-
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те фондови, од фондовите на водите и од фондот 
©а истражувачки работи. 

3. -Заради регулирање на извозот и увозот и на 
домашниот пазар се обезбедуваат средства во фон-
дот на разликата во цените при .работењето со стран-
ство и во фондот за регреси и дотации. 

^ 4. Заради унапредување на одделни стопански 
дејности се обезбедуваат средства од фондот за 
унапредување на индустријата, од фондот за уна-
предување на градежништвото, од фондот за уна-
предување на надворешната трговија како и од 
други фондови основани со посебни прописи. 

2. 

1. Сојузниот извршен совет ги утврдува смер-
ћиците и условите за употреба на општествените 
(инвестициони фондови согласно општата економска 
политика и одредбите од овој општествен план. 

2. Средствата на општествените инвестициони 
фондови, освен Општиот инвестиционен фонд, ќе 
се употребуваат во 1956 година првенствено за 
покритие на обврските на политичко-територијал-
ките единици според наличните прописи за давање 
ва аеми за инвестиции, како и за намирување обвр-
ските поради пречекорувањето на одобрените ин-
вестициони заеми. 

3. Максималните срокови за отплата на заемите 
за инвестиции утврдени со овој општествен план 
важат за заемите дадени од сите општествени ин-
вестициони фондови. 

4. До донесувањето на закон за општествените 
инвестициони фондови, Сојузниот извршен совет 
ќе донесе прописи за управувањето и употребата 
на средствата од овие фондови. 

i 5. Во случај кога со овој општествен план или 
со посебни прописи е предвидено оснивање на оп-
штествен инвестиционен фонд на општината или на 
некој друг фонд на општината, во градовите по-
делени, на општини ќе се формира единствен опште-
ствен инвестиционен фонд односно друг фонд за 
целото подрачје на градот. Со овие фондови упра-
вува градскиот собор, односно народниот ол бор на 
околината ако не постои градски собор. 

6. Сојузниов извршен совет ќе ги сообрази со-
јузните прописи за одделните фондови донесени 
до 1956 година со одредбите од овој општествен план 
и ќе донесе прописи за управувањето и употребата 
на средствата од фондовите основани со овој оп-
штествен план. 

7. Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи 
за сообразување на фондовите на политичко-тери-
торијалните едФгници што се основаш! до донесу-
вањето на овој општествен план со фондовите од 
мета или слична намена што се основани со овој 
општествен план. 

8. Се овластува Сојузниот извршен совет да мо-
ж е со цел на обезбедување стабилноста на пазарот 
да донесува прописи за ограничување и усмерување 
употребата на средствата од фондовите на поли-
тичко-територијалиите единици и од фондовите на 
стопанските организации. 

9. Со цел да се обезбедат средства за станбена 
изградба на рудниците на јаглен, Сојузниот извршен 
совет може да донесе прописи за употребата на 
средствата од општинскиот фонд за станбена изград-
ба што произлегуваат од придонесите за станбена 
изградба уплатени од страна на рудниците на јаглен. 
За иста цел Сојузниот извршен совет може да до-
несе прописи за усмерувањето на трошењето на' дел 
од републичкиот фонд за станбена изградба. 

3. 
Општ инвестиционен фонд 

1. Средствата на Општиот инвестиционен фонд 
се формираат: 

а) од приходите од интересите на основните сред-
ства на стопанските организации што ќе бидат упла-
тени во 1956 година; 

б) од приходите од данокот на добивка во ви-
сочина од 38°/о од тој данок, а најмногу до износот 
од 58.400 милиони динари; 

в) од приходите од странски средства за инве-
стиции што ќе бидат остварени во 1956 година, а 
произлегуваат од заемите и помоштите склучени 
до 31 декември 19&5 година; 

г) од приходите од странски средства за инве-
стиции што ќе бидат остварени во 1956 година, а 
произлегуваа ат од репарациите, заемите или пове-
штите што ќе бидат склучени по 1 јануари 1055 
година. 

2. Од Општиот инвестиционен фонд ќе се упо-
требат за инвестиции во областа на индустријата 
и рударството средства во' износ од 82.200 милиони 
•динари. 

Од средствата определени за инвестиции во 
областа на индустријата и рударството Народната 
банка ќе обезбеди транши за 1956 година за објекти-
те во изградба и за работите во тек за кои во пора-
нешните години е одобрен кредит, како и за одобру-
вање нови инвестициони кредити, и тоа првенствено: 
за електростопанството, за рудниците на јаглен, за 
производство и преработка на нафта, за рудниците 
на обоени метали, за индустријата на вештачки ѓу-
бриња, за унапредување на производството на гра-
дежни материјали и на материјали за замена па 
дрвото. 

3. Од Општиот инвестиционен фонд ќе се упо-
требат за инвестиции во областа на селското сто-
панство средства во износ од 15.30-9 милиони динар.':. 

Од средствата определени за инвестиции по 
областа на селското стопанство Народната банка 
ќе обезбеди транши за 1356 година за објектите но 
изградба и за работите во тек за кои во поранешните 
години е одобрен кредит, како и за одобрување н е ш 
инвестициони кредити, и тоа првенствено: за облога 
и реконструкција на системите за одводнување, :.а 
изградба на ремонтни работилници, рт складови 
за семенски стоки и на сушилиици за семенска 
пченка, за изградба на објекти на селскостопанските 
добра и на се ланските работни задруги, за набавка 
на земјоделски машини и справи, за зголемување на 
добиточни от фонд од сопствено производство. 

4. Од Општиот инвестиционен фонд ќе се упо-
требат за инвестиции во областа на градежништвото 
средства во износ од 3.500 милиони динари. 

Од средствата определени за инвестиции во 
областа на гредежништвото Народната банка ќе 
обезбеди заеми за набавка на опрема во градежни-
штвото, и тоа првенствено: за набавка на меха-
низација за занаетчиски работи, за набавка на же-
лезни скелиња и оплата и. за набавка на механиза-
ција за високсградба. 

5. Од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд ќе се употребат за инвестиции во областа на 
сообраќајот средства во износ од 12.100 м.-л^нп 
динари. 

Од средствата определени за инвестиции во 
областа на сообраќајот Народната банка ќе обезбеги 
кредитирање односно финансирање на објектите 
чија изградба е започната во поранешните години, 
и тоа: за изградба на железничката пруга Ресник— 
Вреоци, Титоград—Бар и Книн—Задар; за изград-
ба на поморски и речни бродови; за инвестиционите 
работи на луката Бар и на дуката Плоче; за регула-
ц и о н о г работи на Дунав; за мостови ка ј Белград; 
за уредување на врските за воздушен сообраќај, 
како и за .изработка на проекти и за изведба га 
други работи на железнички пруги, мостови и пати-
шта; за набавка на камиони-ладилнчци. 

6. Од Општиот инвестиционен фонд ќе се упо-
требат за инвестиции во областа на трговијата, уго-
стителството и туризмот средства во износ од 1.800 
милиони динари. 

Од средствата определени .за инвестиции во 
областа на трговијата, угостителството и туризмот 
Народната банка ќе обезбеди заеми првенствено за 
изградба на објекти и за набавка на опрема за 
унапредување на прометот на селскостопански про-

џ 
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изводи; за реконструкции и модернизација на уго-
стителските и туристичките објекти во туристичките 
сместа. 

7. Од Општиот инвестиционен фонд им се да-
ваат дотации на инвестиционите фондови: 

— на НР Македонија 5.800 милиони динари 
— на НР Црна Гора ^ 500 милиони динари 
Дотациите на републичките инвестициони фон-

дови ќе се употребат првенствено за продолжување 
работите на објектите чија изградба е започната во 
1Q55 година; за покритие на обврските настанати 
според прописите за гаранциите и за учеството во 
инвестициите за кои се одобрени заеми од Општиот 
инвестиционен фонд, како и за покритие на обвр-
ските поради пречекорувањата што ќе настанат во 
1956 година над износот на одобрените инвестици-
они кредити. 

Преостанатиот дел од средствата по намирува-
њето на потребите од горниот став наведените на-
родни републики ќе го употребат за инвестиции во 
согласност со Сојузниот извршен совет. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да може 
да пренесе определен дел средства од Општиот ин-
вестиционен фонд во инвестиционите фондови на 
НР Македонија и на НР Црна Гора и во согласност 
со овие републики да ја определи намената за нивно 
кори стење. 

Ануитетите по заемите дадени според претход-
ните ставови како и ануитетите по досегашните за -
еми дадени од страна на "федерацијата почнувајќи 
од 1953 година за инвестиции на подрачјето на тир 
републики, ќе се уплатуваат во инвестиционите фон-
дови на народните републики. 

8. Од Општиот инвестиционен фонд ќе се упо-
треби за дотации на инвестиционите фондови на: 

— околијата Белград 2.000 милиони динари 
— околијата Копер 1.000 милиони динари 
— општината Бу је 800 милиони динари. 
— општината Задар .400 милиони динари 

Дотациите опро галени ^а инвестициониот фонд 
на око ли јата Белград ќе се употребат за комунална 
•изградба на градот Белград; дотациите определени 
за инвестициониот фонд на околината Копер ќе се 
употребат за продолжување на изградбата на ф а -
бриката за мотори и скутери „Томос" и за продол-
жување на изградбата на патот Сежана—Копер; 
дотациите определени за инвестициониот фонд на 
општината Бује ќе се употребат за продолжување 
на изградбата на фабриката за цемент во Умаг; 
дотациите определени за општинскиот инвестици-
онен фонд на град Задар ќе се употребат за стопан-
ска изградба и за комунални потреби на градот 
Задар. 

9. Се овластува Сојузниот извршен совет да ја 
определи намената и начинот за употреба на сред-
ствата од Општиот инвестиционен фонд како и на-
чинот и рамките на кредитирањето за одделни на-
мени и објекти, и височината на траишите во 1956 
година за одделните објекти за чија изградба се 
определени кредити во поранешните години. 

10. Сојузниот извршен совет може да одлучи 
да не се ВРШИ натамошно финансирање на инве-
стициите по заемите од Општиот инвестиционен 
фонд во случаите: 

а) ако заемот се однесува на објектите чија из-
градба уште не започнала, односно за која не се 
обезбедени средства со овој план; 

б) ако заемот се е внесува .па инвестиционите 
рабо "А што не се од непосредно влијание врз из-
градбата ни производните капацитети предвидени 
во :'е - , глге е : Народната банка, како и врз т;з-
т I 1 , - тито не се неопхо^и^ тто~ 
тр'мч\г ел е он личните биланси па земјата во 1956 и 

ѓ i . " 
в) ако заемот се однесува на инвестициите чие 

датагхг-шо финансирање може да се врши од инве-

стиционите фондови на народните републики, на 
околиите и на општините или од средствата на сто-
панските организации. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да до-« 
несе одлука за ревизија на договорите меѓу Народа 
ната банка и инвеститорите во случаите од прет-
ходниот став. 

И. Максималните срокови за отплата на заемите 
оа инвестиции што се определени во точката Д1 

Главата XV од Сојузниот општествен план за 1955'. 
година остануваат и натаму во сила, со тоа што се 
определуваат максималните срокови за отплата па 
заемите и: 

— за изградба на тролејбуска мрежа 25 години} 
— за изградба на водоводна мрежа 50 години: 
Се овластува Сојузниот извршен совет да ги 

определува сроковите за отплата на заемите: што се 
одобруваат за други намени и интересната норма за 
заемите што се даваат вон конкурс. 

Инвестициони фондови на народните републики 
и на автономните единици 

Средствата на републичките инвестициони фон-
дови и на инвестиционите фондови на автономните 
единици се формираат од дел од средствата на око-
лиските инвестициони фондови. 

Народните републики ќе донесат прописи со кои 
ќе се укинат досегашните републички инвестициони 
фондови и ќе ги пренесат правата, обврските и на-
јличните средства од тие фондови на републичките 
инвестициони фондови основани со овој општествен 
план. 

Околиски инвестиционен фонд 
Средствата на околиските инвестициони фондо-

ви се формираат: 
а) од делот на добивката на стопанските орга-

низации според прописите -за рагооделба на вкуп-
ниот приход на стопанските организации и на овој 
општествен план; 

б) од приходите од земј ар ината која според про-
писите за рашоделба на вкупниот приход и според 
овој општествен план му припаѓа на околискиот 
инвестиционен фонд; 

в) од делот на данокот на доход од селското 
стопанство во височина од 15% од овој данок. 

Приходите на околиските инвестициони фон-
дови што произлегуваат од наплатената земјарина и 
од данокот на доход од селското стопанство ќе се 
употребуваат исклучиво за инвестици во селското; 
стопанство. 

Републичкиот инвестиционен фонд се формира 
. само од делот на средствата формирани според точ-
ката а) од овој оддел. 

Народните одбори на околиите ќе донесат про-
писи со кои ќе ги укинат досегашните околиски: 
инвестициони фондови и ќе ги пренесат правата, 
обврските и наличните средства од тие фондови 
на околиските фондови основани со овој опште-
ствен план. 

в. 
Општински инвестиционен фонд 

Средствата на општинските инвестициони фон-
дови се формираат од: 

а) интересот на основните средства на комунал-
ните претпријатија; 

б) Г0°/о от средената за с гмесошо располагање 
на трговските претпријатија и дуќани; 

а ) 55°/о од општинските локални даноци на при-
ходи од селското стопанство; 

г) 45% од приходите од таксите на орудија за 
производство (на казани за печење ракија, на ви-
тални , воденици и мелници), на хибридни лозја 
како и од таксата на мелење според важечките 
прописи; 
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. Д) ОД другите приходи определени со посебни 
СОЈУЗНИ прописи. 

Средствата на инвестиционите фондови на оп-
штината што произлегуваат од уплатата на 50% од 
средствата за сомостојно располагање на трговските 
претпријатија и дуќани ќе се употребат исклучиво 
оа давање заеми за инвестиции во трговијата. 

Средствата на инвестиционите фондови на оп-
штината што произлегуваат од уплатата на 55% 
од задолжителниот општински локален данок и на 
45°/о од таксата ќе се употребуваат исклучиво за 
•инвестиции за унапредување на стопанството на 
селото во подрачјето на општината. 

Народните одбори на општините ќе донесат 
прописи со кои ќе ги укинат досегашните општин-
ски инвестициони фондови и ќе ги пренесат пра-
вата, обврските и наличните средства од тие фон-
дови на општинските фондови основани со овој 
општествен план. 

7. 
Фондови за унапредување на селското стопанство 

Средствата на сојузниот фонд за унапредување 
на селското стопанство се формираат од данокот на 
добивка во височина од 1,5% од тој данок. Расхо-

, дите на овој фонд не можат да бидат поголеми од 
2.300 милиони динари. 

Средствата на републичките фондови за унапре-
дување на селското стопанство и на фондовите за 
унапредување на селското стопанство на автоном-
ните единици се формираат од делот на данокот 
на доход од селското стопанство што се определува 
со републичкиот општествен план, а кој не може 
да биде помал од-6% од тој данок. 

Околиските фондови за унапредување на сел-
ското стопанство се формираат од: 

а) 55% од приходите од таксите на орудија за 
производство (на казани за печење ракија, на вр-
шалка на воденици и мелници), на хибридни лозја 
и на мелење; 

б) од приходите од таксите на работен добиток 
и на жовотни. 

Приходите на околискиот фонд за унапреду-
вање на селското стопанство означени под TQ4. б) 
ќе се употребуваат исклучиво за преземање ветери-
нарно -самитарни мерки со цел да се отстранат за-
разните и паразитарните болести на домашните 
животни. 

Фондови за унапредување на шумарството 
Средствата на републичките фондови и на фон-

довите на автономните единици за унапредување на 
шумарството се формираат од делот на средствата 
на околиските фондови за унапредување на шу-
марството кој се утврдува со републичкиот опште-
ствен план и со општествениот план на автономните 
'единици во процент од вкупните приходи на око-
лиските фондови за унапредување на шумарството. 

Околискиот фонд за унапредување на шумар-
ството, се формира: 

а) од цената на дрвото на пењушка, а нај малу 
40% од таа цена; 

б) од надоместокот наплатен за шумски штети; 
в) од таксите што ги плаќаат приватни сопстве-

ници и задругите за сечење дрва во приватни од-
носно задружни шуми, а што ќе ги пропишат на-
родните републики; 

г) од датациите од државните органи и од оп-
штествените организации, како и од средствата 
'дадени од страна на стопанските организации за-
ради вршење пошумување, мелиорации и ел. 
^ Приходите на околискиот фонд за унапредува-

ње на шумарството определени во претходниот став 
должни се да ги уплатуваат во истиот фонд сите 
шумски стопанства од подрачјето на околната, без 
оглед на тоа дали тие стопанства се основани како 
претпријатија или како установи со самостојно 

9. 
Патишни фондови 

Народните републики, околиите и општините 
Ќе обноват патишни фондови. 

Средствата на патишните фондови се фор-
мираат: 

' а) од таксите (државни и општински) што се 
плаќаат на моторни и запрежни патни возила спо-
ред прописите за таксите; 

б) од данокот на промет на транспортни услуги 
на приватни сопственици на патни возила; 

в) од приходите за продадена трева, овошје it 
дрвја од земјиштето што му припаѓа на патот; 

г) од приходите од наплатените парични казни 
поради повреда на сообраќајните прописи што ги 
изрекнуваат надлежните органи. 

Расподелбата на приходите од претходниот стс з 
на републичките, околиските и општинските фон-
дови се врши со републичкиот општествен план, со 
тоа од приходите од таксите на запрежните патни 
возила да мора да се определи нај малу 30% како 
приход на општинскиот патишен фонд. 

Средствата на патишните фондови ќе се употре-
бат за инвестиционо и теку што одржување и мо-
дернизација на патиштата, освен средствата на оп-
штинските патишни фондови што произлегуваат од 
месниот самопридонес а кои можат да се употребат 
за реконструкција на наличните и за градење на-
нови патишта од IV ред, како и на приклучоци на 
овие патишта. 

10. 
Водни фондови 

Се осниваат сојузен воден фонд, републички 
водни фондови и околиски водни фондови со цел за 
обезбедувања средства за уредување на водните те-
кови на реките и за заштита од* поплави. 

Сојузниот воден фонд се формира од дано лит 
на добивка во височина од 1% од тој данок. 

Расходите на овој фонд не можат да бидат по-
големи од 1.500 милиони динари. 

11. 
Фонд за истражувачки работи 

Средствата на сојузниот фонд за истражувачки 
работи се формираат од данокот на добивка во , 
височина од 3,2% од тој данок. Расходите на овој. 
фонд не можат да бидат поголеми од 5.000 милиони 
динари. 

Средствата на овој фонд ќе се употребат првен-
ствено за истражувачки работи за нафта, за ру-
дарски, геолошки, технолошки и научно-истражу-
вачки работи на металите, неметалите, јагленот и 
на преработката на јагленот. 

12. 
Фонд за регреси и дотации 

Средствата на сојузниот фонд за регреси и до-
тации се формираат од данокот на добивка во ви-
сочина од 14,8% од тој данок ; 

Средствата на овој фонд ќе се употребат за: 
(во милиони динари) 

I. Регреси 21.110 
а) во селското стопанство 17.360 
б) за јаглен за широка 

потрошувачка 2.750 
в) во прехранбената ин-

дустрија — за набавка 
на шеќер и амбалажа 
по намалени цени 1.000 

II. Дотации ^ 1.655 
а) на речниот сообраќај ^ 55 
б) на воздушниот сообраќај 600 
в) на поморскиот сообраќај 1.000 

Вкупно: 22.765 
регресите и дотациите ќе се даваат во височи-

ната и на начинот што се определени со посебна 
прописи на Сојузниот извршен совет. 
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13. 
Фонд ва разликата во цените 

Средствата на сојузниот фонд на разликата во 
цените при работењето со странство се формираат 
од уплатите на позитивните разлики во цените 
при работењето со странство, како и од другите 
приходи од надворешнотрговското работење што 
ќе ги определи Сојузниот извршен сонет. Средствата 
на овој фонд ќе се употребат за плаќање на нега-
тивните р? зл ики во цените настанати при рабо-
тењето со странство. 

Уплатите на позитивните разлики и исплатите 
на негативните разлики се вршат според посебните 
прописи што. ги донесува Сојузниот извршен совет. 

14. 
Фондови за унапредување на индустријата, на гра-
дежништвото и на надворешната трговија и фон-

дови за кадри во стопанството 
Средствата на фондовите за унапредување на 

индустријата и градежништвото, на фондот за уна-
предување на надворешната трговија, како и на 
фондовите за кадри во стопанството се формираат 
од придонесот на стопанските организации чија ви-
сочина ја определува Сојузниот извршен совет со 
посебни прописи. 

Средствата од овие фондови ќе се употребуваат 
според наличните прописи. 

15. 

Фонд на обрт нит е средсва. 
Приходите од интересот на обртните средства 

и сите нерасно ред ени сојузни приходи се внесуваат 
во фондот на смртните средства во стопанството. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да до-
несе прописи за употреба на средствата ед претход-
ниот став. 

Г Л А В А XXVI 
ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 

1. 
Вишоците на остварените приходи над изврше-

ните расходи по буџетите на народните републики, 
на автономните единици, на околиите и општините 
за 195-5 година ќе се употребат првенствено за на-
мирување на обврските на овие политичко-терито-
риј алии единици спрема Федерацијата и Народната 
банка настанати врз основа на важечките со-
јузни прописи. 

По намирувањето на обврските спрема федера-
цијата и Народната банк«?, политичко-територи: се-
ните единици од остатокот на вишоците од прет-
ходниот став ќе им обезбедат обртни средства на 
установите со самостојно Финансирање. 

По намирувањето на обврските спрема федера-
цијата, спрема Народната банка и по формирањето 
на обртните средства на установите со самостојно 
финансирање, остатокот од ^потрошените средства 
ќе се внесе во буџетската резерва на тие политичко-
територијални единици. 

2. 
Средствата на задолжителните резерви форми-

рани во 1955 година врз основа на Главата XXIV 
од Сојузниот општествен план за 1953 година ќе ги 
внесат народните републики, автономните единици, 
околиите и општините во своите буџетски резерви. 

Употребата на средствата внесени во буџетските 
резерви според претходниот оддел и претходниот 
став 'од овој оддел ќе ја пропише Сојузниот извр-
шен совет. До донесувањето на овие нп описи овие 
средства не можат да се трошат. 

3. 
Како вишоци на остварените приходи над извр-

шените расходи по буџетите ка народните репу-
блики, па автономните единици, на околиите и на 
^општините ѕа 1955 година се сметаат покрај вишо« 

ците на остварените приходи според одделот 1 л 
сите оние приходи што произлегуваат од обврските 
на стопанските организации во 1955 година спрема1 

буџетите на наведените политичко-територијалии 
единици, а кои се уплатуваат по 29 февруари 1956 
година. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе посебни про-
писи за употреба на средствата од претходниот став. 
До донесувањето на прописите на Сојузниот извр-
шен совет овие средства не можат да се трошат. 

4. 
Средствата за задолжителните резерви форми-

рани во 1955 година врз основа на Главата XXIV 
од Сојузниот општествен план за 1955 година кај 
стопанските организации и установите со самостојно 
финансирање и кај другите органи не можат да се 
трошат ниту во 1956 година. 

Г Л А В А XXVII 
СОЈУЗЕН БУЏЕТ И РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРА-

ЦИЈАТА 
1. 

Расходите на сојузниот буџет изнесуваат во ми-
лиони динари: 

Народната одбрана (без инве-
стициите во индустриските 
претпријатија што произведу-
ваат за потребите на ЈНА) 158.500 
дотации: 6.230 

на НР Мокедонија 2.650 
на НР Црна Гора 3.580 

Друх и се расходи па сојузниот 
буџет 47.700 

Вкупно: 212.500 

Од вкупните сојузни приходи, на сојузниот бу-
џет му припаѓа: 

100% од данокот на промет; 
8б°/о од придонесот за буџетите од добивката; 

100% од царините; 
100% од сопствените приходи на органите и 

установите што се финансираат од буџетот. 

2. 
Резервите на федерацијата во 1956 година изне-

суваат 10.000 милиони динари. 
Од данокот на добивка се издвојува за резервите 

на федерацијата 6,8%, а најмногу до износот од 
10.000 милиони динари. 

Сојузниот извршен совет располага со резервите 
на федерацијата од претходните ставови. 

Сојузниот извршен совет во текот на годината 
ќе врши ускладување на применувањето и на тро-
шењето на средствата од фондовите. 

Г Л А В А XXVIII 
1. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да го 
допише начинот за пресметување и расподелба на 

вкупниот приход на стопанските органшчцѕш со 
примена на инструментите и марките ед овој план 
за периодот од 1 јануари 1966 година до денот на 
неговото влегување во сила. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе, согласно 
одредбите од овој општествен план. прописи за 
уплатите на приходите на буџетот и фондовите што 
се извршени од 1 јануари до 31 март 1956 година, 
а по по треба и Прописи за времено финансирање на 
фондовите основани со овој општествен плен до 
донесувањето на општествените планови на поли-
тичко -територијалните единици. 

2. 
Оѕој општествен план важи од 1 јануари 1£5# 

година* 
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136. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕ-
РАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА (СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ) ЗА 195G ГОДИНА 

Врз оеш>в'а на членот 71 точка 2 од Уставниот 
ѓакон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, се 
прогласува Буџетот на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија (Сојузниот буџет) за 1956 го-
дина со Законот за буџетот на Федеративна На-
родна Република Југославија (Сојузниот буџет) за 
1956 година, што го усвои Сојузната народна скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 27 
март 1956 година и на седницата на Соборот на 
производителите од 27 март 1956' година. 

ПР бр. 5 
28 март 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

еа Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, е. р. 

З А К О Н 
ЗА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (СОЈУЗНИОТ 
БУЏЕТ) ЗА 1956 ГОДИНА 

Член 1 
Сојузниот буџет за 1956 година со одделните 

прилози ги содржи: 
I Сојузниот буџет: 

со приходи од — — — Динари 212.500,000.0€0 
со расходи од — -— —— Динари 212.500.000.000 
II Пресметките на установите со самостојно фи-

нансирање: 
со приходи од — — — — Динари 2.933,187.000 
со расходи од — — — —* Динари 3.347,423.000 
и со вишок на расходите од Динари 414,236.000 

III Пресметките на посебните фондови: 
со приходи од — — — — Динари 230,000.000 
со .расходи од — — — — Динари 230.000.000 

Ч лен 2 
Вишоците на расходите во пресметките на уста-

новите со самостојно финансирање во вкупен из-
нос од Динари 414,236.000 се покриваат со дотации 
од сојузниот буџет. 

Член 3 
Од предвидениот вишок на приходите во прет-

сметката на Југословенската лотарија во вкупен 
износ од Динари 330,926.000 се распределуваат. на 
општествените организации: 
на Советот на друштвата за 
грижи за децата и младината 
на Југославија — — — — Динари 38,092.600 
на Југословенскиот Црвен крст Динари 60,948.160 
на Сојузот па воените инвали-
ди од војните на Југославија Динари 64.757.420 
на Сојузот на глувите на Југо-
славија — — — — — — Динари 64,757.420 
на Сојузот на слепите на Југо-
славија — — — — — — Динари 68,566.680 
на Сојузот на борците од На-
родноослободителната војна — Динари 83,803.720 

Член 4 
Установите со самостојно финансирање, што 

шо т&кхуѕ ца 1956 година со успешно организирано-

то работење ќе остварат вишок на сопствените 
приходи над планираните, ќе внесат во своите 
фондови, во смисла на чл. 5 и 7 од Основната 
уредба за установите со самостојно финансирање, 
од тој остварен вишок: 
во фондот за наградување: 

Југословенската лотарија — — — — 3°/о 
Телеграфската агенција Нова Југославија 15% 
Југословенскиот центар за техничка и 

научна документација — — —̂  — 10°/о 
Заводот за училишна опрема — — — 20% 
Институтот за млекарство — — — — 10% 

во фондот за замена и дополнување: 
Југословенската лотарија — — — — — 37% 

Телеграфската агенција Нова Југославија 85% 
Југословенскиот центар за техничка и 

научна документација — — — — 90% 
Заводот за училишна опрема — — ' — 80% 
Институтот за млекарство — — — — 90% 

во резервниот фонд: Југословенската лотарија — — — — 60% 

Расподелбата на вишокот на приходите кој 
установата со самостојно финансирање не ќе го 
оствари на начинот предвиден во првиот став од 
овој член ќе се изврши со Законот за завршната 
сметка на ФНРЈ за 1956 година. 

Член 5 
Се овластува Сојузниот извршен совет, расхо-

дите предвидени во пресметките на сојузните ор-
гани и установи, кои во смисла на одредбите од 
Законот за сојузните органи на управа! а се уки-
нуваат или се реорганизираат, да ги распореди 
на сојузните државни органи и установи кои со 
тој закон се осниваат. 

Утврдените пресметки за овие оогани Сојуз-
ниот извршен совет ќе им ги поднесе на одобре-
ние на одборите за буџет на домовите на Сојуз-
ната народна скупштина. 

Се овластува Сојузниот извршен совет согла-
сно со одредбите од Законот за сојузните оп га ни 
на управата да ги измени називите на одделните 
раздели односно глави во посебниот дел на Соју-
зниот буџет за 1956 година. 

Член 6 
Приходите што единиците и установите на J y i c -

словенската народна армија ги остваруваат со про-
дажба на материјали од залаел," со наплата на 
утрошениот материјал ири вршењето услуги на 
трети лица, со наплата на услуги околу лекување-
то и негата на граѓански лица во воените болници 
и лекувалишта и со наплата на надоместок за 
упропастените или оштетените материјални сред-
ства ќе се употребат исклучиво за обнова на со-
одветните материјални запаси на Југословенската 
народна армија. 

Поблиски прописи за формирањето и начинот 
на употребата на овие средства ќе доносе Сојуз-
ниот извршен совет. 

Член 7 
Средствата што надлежните заводи ..а соци-

јално осигурување во смисла на чл. 24, 23 и 29 
ед Законот за здравственото осигурување на ра-
ботниците и службениците ги враќаат во корист 
на одделни позиции за лични оасходи во пресмет -
ките на сојузните органи и установите не можат? 
да се користат без согласност од сојузниот држа-* 
вен секретар за работи на финансиите. 

Член 8 
На товар на партиите и позициите за функци-

онални расходи по претсметките на државните 
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ПРЕГЛЕД НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

— на Сојузниот буџет — 

УСТАНОВИ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

| Р а с > : о д и Д о т а ц и ј а 

! П р и х о д и ( 

1 ! 

редовни :нвестиционп 

i 

ва покритие 
вишокот на 

расходите над 
приходите 

за иокоитиѕ 
ннѕести-

. цвопите 
расходи 

Вкупно 
дотации 

1 Југословенска лотарија 2.248,000.000 2.248,000.000 — 

2 Лексикографски завод 213,967.000 331,627.000 — 117,660.000 — 117,660.000 
3 „Танјуг" 1С 7.020. ООО 225,823.000 7,300.000 36,103.000 — 36,103.000 
4 Југословенски центар за 

техничка и научна доку-
ментација —. 22,500.000 72,038.000 — 49,538.000 — 49,538.000 

5 Филмски новости — 26,000.000 60,328.000 24,800.000 34,328.000 24,800.000 59,128.000 
6 Центар за оспособување ин-

валиди — 31,281.000 33,214.000 74,800.000 1,933.000 74,800.000 76,733.000 
7 Болница „Др Драгиша МИ-

ШОВИ Ќ" 91,860.000 120,503.000 28,000.000 28,643.000 28,000.000 56,643.000 
3 Лекувалиште за туберкулоза 

„Покорски двор" 68,514.000 68,514.000 — . — — — 

9 Поликлиники на Сојузниот 
државен секретаријат за 
внатрешни работи 18,345.000 22,523.000 — 4,178.000 — 4,178.000 

10 Завод за школска опрема, 
Загреб — 12,700.000 19,784.000 — 7,084.000 — . 7,084.000 

11 Институт за млекарство — 3,000.000 10,169.000 — 7,169.000 — 7,169.000 
Вкупно: 2.938 Д 87.ООО 3.213,523.000 134,900.000 Ш,ЏЏМХ> Т Ѕ Џ М О 414,236.003 
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ОДДЕЛНИ ФОНДОВИ 

Приходи Расходи Дотација 
1) Фонд за унапре-

дување на слу-
жбата на ца-
ринска контрола 
— Царинскиот 
фонд 230,000.000 230,000.000 

Вкупно: 230,000000 230,000.000 

органи и установи не можат да се вршат расходи 
што имаат во претсметката соодветни позиции во 
личните и оперативните расходи. 

Член 9 
Кредитите предвидени за исплата на хонорари 

и посебни додатоци во пресметките на сојузните 
органи и установи не можат да се зголемуваат со 
в: и? ман. 

Член 10 
На товар на кредитите предвидени во претсмет-

ките на сојузните органи и установи за плаќање 
придонес за социјално осигурување не можат да 
се зголемуваат со вирман кредитите одобрени за 
исплата на личните расходи. 

Член И 
пови назначувања ка ј сојузните органи и уста-

нови, доколку во претсметките за таа цел не се обез-
бедени потребни финансиски средства, можат да 
се вршат само со претходна согласност од Сојузниот 
извршен совет. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а важи од 
1 јануари 1956 година. 

137. 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за кредитите за 

обртни средства и други краткорочни кредити („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 4/54, 32/54, 54/54, 14/55 и 
54/55), во врска со точ. 8 од Одлуката за депони-
рање гарантни износи од страна на стопанските ор-
ганизации по кредитите за дополнителните обртни 
средства („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/55), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУ-
ВАЊЕ НЕКОИ КАТЕГОРИИ СТОПАНСКИ ОРГА-
НИЗАЦИИ ОД ОБВРСКАТА ЗА ДЕПОНИРАЊЕ 
ГАРАНТНИ ИЗНОСИ ПО КРЕДИТИТЕ ЗА ДОПОЛ-

НИТЕЛНИТЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА 
1. Во Одлуката за ослободување некои катего-

рии стопански организации од обврската за депони-
рање гарантни износи по кредитите за дополнител-
ните обртни средства („Службен лист ка ФНРЈ", 
бр. 14/55) на крајот на точката I се додава нова од-
редба под 18, која гласи: 

„18) стопанските организации на црната мета-
лургија и машиноградбата по кредитите за допол-
нителните обртни средства за покритие на запаспте 
на готови производи над нормалата." 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист' на ФНРЈ". 

Р.п. бр. 103 
24 март 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседатгг 
Мома Марковиќ, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

138. 
Врз основа на чл. 38 и 40 од Основниот заков 

за издавачките претпријатија и издавачките уста-
нови и чл. 2, 10 и 37 од Основната уредба за уста-
новите со самостојно финансирање („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 51/53), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУ БЛИЦИСТИЧКО-ИЗДАВАЧКИОТ ЗАВОД 

„ЈУГОСЛАВИЈА« 
I. Публицистичко-издавачкиот завод „Југосла-

вија" (во натамошниот текст: Завод), основан со 
решението на Сојузниот извршен совет бр. 4760 од 
20 IV 1953 година, ја продолжува работата како 
установа со самостојнр финансирање. 

Седиштето на Заводот е во Белград. 
II. Задачата на Заводот е: 
1) издавање постојани и повремени публика-

ции, на странски и наши језици, од сите области 
на општествениот, политичкиот, стопанскиот и кул-
турниот живот на Југославија; * 

2) соработување со органите и установите што 
издаваат публикации наменети за странство; 

3) одржување врски со сродни странски уста-
н о в и и претпријатија; 

4) грижа за организирање дистрибуција на до-
машни публикации во странство. 

III. Имотот што му е даден на управување на 
Заводот се состои од основни средства и од ин-
вентар. 

IV. Со Заводот управува управен одбор. Начи-
нот на формирање и. составот на управниот одбоз 
се определува со правилата на Заводот. 

Управниот одбор ги врши и правата и должно-
стите што според Основниот закон за издавачките 
претпријатија и издавачките установи му припа-
ѓаат на издавачкиот совет. 

Директорот на Заводот по својата положба е 
член на. управниот одбор. 

V. Директорот на Заводот го назначува Сојуз-
ниот извршен совет. 

VI. Заводот има резервен фонд и фонд за на-
градување на службениците и паметниците. 

VII. Правата и должностите што му припаѓаат 
на државниот орган надлежен за работите и зада-
чите на установата ги врши спрема Заводот Се-
кретаријатот за информации на Сојузниот извр-
шен совет. 

Секретаријатот за информации може на , За-
водот да му стави во задача извршување на опре-
делени работи. 

VIII. До донесувањето на правилата на Заво-
дот, составот и бројот на членовите на управниот 
одбор го определува Сојузниот извршен совет со 
решение за именување членови на управниот од-
бор. 

IX. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 22 март 1966 година. 

Р. п. бр. 105 
27 март 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Потпретседател. 
Мема Марковиќ, е. р. Едвард Кардељ, е, р. 

* 139. 
Врз основа на точ. 1 од Одлуката за овласту-

вање директорот на Управата за поморство и реш-
иви сообраќај да пропишува мерки потребни за 
осигурување безбедноста на пловидбата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/55), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МИНУВАЊЕТО НА БРОДОВИ НИЗ КАНАЛОТ 

СВ. АНТЕ ПРЕД ШИБЕНИК 
1. Минувањето на бродови низ каналот Св. Анте 

пред Шибеник се врши според одредбите на оваа 
наредба. 
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2. Границите на каналот Св. Анте пред Шибе-
ник во смисла на оваа наредба, се: 

а) од надворешната страна — спојницата на по-
морскиот светилник „Јадрина" со крајбрежното 
светло на плиткото „Рочни"; 

чб) од внатрешната страна — спојницата на 
крајбрежното светло на плиткото „Паклена4* со 
:отот .^Тартанска". 

3. Бродовите од над 50 ВРТ и секое теглиште, 
з обѕир на големината и јачината на теглачот 

и ла теглениот брод, смеат да минат низ каналот 
» амо кога сигналната станица по нивно бао ање ќе 
го дозволи минувањето низ каналот и со сигнал 
пропишан со оваа наредба означи дека минување-
то низ каналот е слободно. 

Бродовите до 50 ВРТ заклучно и чамците мо-
жат да минуваат низ каналот секогаш и без ба-
рање претходна дозвола и добивање каков и да е 
знак за минување 

Не се смета како теглипгге во смисла на оваа 
наредба теглиштеао кому што теглениот објект е 
бродски чамец. 

4. Бродот што според ст. 1 од претходната то-
чка е должен да бара дозвола за влегување во 
каналот, мора да ја бара. со следните сигнали: 

а) дење — со сигнално знаме „Z" од меѓународ-
ниот сигнален кодекс; 

б) ноќе — со бело светло над црвеното. 
Сигналите мораат да се истакнат: 
а) при намеруваното Епловување во каналот 

— на 10 минути пред доаѓањето пред влезот во 
каналот Св. Анте: 

б) при намеруваното испловување од шибенска-
та л; — на 10 минути пред отпуштањето на 
после ната приврска. 

А чо сигкалната станица подолго време не од-
говара на сигналот, бродот може да го побрза од-
говорот давајќи со бродска пишталка или споена 
два долги и два куси знаци (знак „Z" од Морзео-
виот алфабет). 

5. Пропишаните сигнали дали минувањето низ 
каналот е слободно или не е, ги даваат две сигнал-
ни станици, и тоа: 

а) станицата на тврдината- Св. Никола, што се 
наоѓа на југоисточната страна од надворешниот 
влез во каналот; 

б) станицата на тврдината Св. Ана, што се на-
оѓа над Шибеник. 

6. Сигнал ката станица на тврдината Св. Нико-
ла им означува на бродовите што влегуваат во 
шибенската лука, а сигналната станица на тврди-
ната СЕ. Ана на оние што излегуваат од шибен-
ик ат а лука, дали минувањето низ каналот е сло-
бодно или не е со следните сигнали, и тоа: 

а) дека минувањето е слободно: 
дење — две црни топки, една над друга; 

ноќе — две зелени светла, едно над друго; 
е) дека минувањето не е слободно: 
лење — црвен чун со врвот свртен нагоре; 

ноќе — два црвени светла, едно над друго. 
Ако станицата не истакне никаков сигнал, се 

емел,, лека минувањето не е слободно. 
7. Бродовите до 50 ВРТ заклучно и чамците 

мораат низ каналот да возат по својата десна 
страна на каналот. Овие бродови и чамци се дол-
жни при минувањето низ каналот да им се трг-
нуваат од патот на бродовите од тон. 3 ст. 1 на 
оваа наредба и да им составуваат на влезот во ка-
налот односно на излезот од каналот слободен преод. 

Ако бродовите од точ. 3 ст. 1 на оваа наредба 
сметаат дека бродовите од ст. 2 на истата точка 
не постапиле според одредбата на претходниот 
став. мораат да им обрнат внимание на тоа со нај -
малку 4 куси брзи звучни сигнали. 

8. Бродовите во каналот, освен во случаите на 
нужда и потреба од сигурно 'маневрирање, не сме-
ат да возат со брзина поголема од 6 јазли на час, 
односно ЈПГ со толкава ако со таква брзина би соз-

давале бранови и би можеле да предизвикаат ште-
та на пловните објекти во каналот. 

9. Рибарските чамци во каналот и во неговите 
пристапи смеат да светат само со засолнето светла 
така што со своите светла да не им попречуваат 
добра и слободна видливост на бродовите што вле-
гуваат или минуваат низ каналот. Ако овие чамци 
со своето светло ја попречуваат видливоста ВЈ 
каналот, должни се на дадениот сигнал од брод, 
кој се состои од еден долг знак со п и ш т а л а , да 
ги изгаснат или засолнат светлата. 

10. Редот на минувањата низ каналот се опре-
делува според- времето кога е барано минувањето. 
Предност во редот за влегување во каналот имаат 
бродовите што веат воено-ломорско знаме — ако 
тоа го бараат воените потреби, како и бродовите 
на редовните пруги со објавен возен ред — ако 
ги исполнуваат останатите услови за впловување 
во луката односно испловување од лу ката. 

11. Забрането е сидрење во каналот, како и 
пред надворешниот влез во каналот во просторот 
што е ограничен со паралелите што минуваат низ 
светлата на Св. Никола и Рожекик, како и со ме-
ридијанот на светлото Св. Никола и со меридијанег 
што ја допира најисточната точка од брегот на 
острвото Лупацг 

12. За поморски прекршок ќе се казни со па-
рична казна до 10.000 динари: 

а) заповедникот односно друго одговорно лице 
на брод или теглиште (точ. 3 ст. 1 од оваа наредба) 
што ќе уплови со бродот во каналот без дозвола 
од сигналната станица; 

б) заповедникот на брод односно друго одго-
ворно лице што минувајќи низ каналот ќе постапи 
спротивно на одредбата од тон. 7 и 8 на оваа на-
редба; 

в) водителот на рибарски чамец односно друго 
одговорно лице што ќе постапи спротивно на од-
редбата од точ. 9 на оваа наредба; 

г) заповедникот на брод односно друго одго-
ворно лице што минува низ каналот не обѕирајќи 
се на утврдениот ред за минување (точ. 10 од оваа 
наредба); 

д) заповедникот на брод односно друго одго-
ворно лице што сид ри брод односно чамец во за-
бранетиот простор, спротивно на одредбата од 
точ. 11 на оваа наредба. 

13. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1018 
21. март 1956 година 

Белград 
Директор 

на Управата за помопство и речен 
сообраќај, 

Мирослав Драгутин, е. р. 

140. 

Врз основа на точ. 4 од Решението За комтра-
хирање индустриски растенија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 33/54, 53/54 и 35/55), Здружението на ин-
дустријата на уље на Југославија во рамките на 
Сојузната индустриска комора, во спогодба со Со-
јузот на се л е кос т опа н е кит е комори на ФНРЈ и со 
Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, а во со-
гласност со Сојузниот уред за цени, издава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА РИ-
ЦИНУСОВО СЕМЕ И ЗА АФИОНСКО СЕМЕ ОД 

РОДОТ НА 1956 ГОДИНА 
Здружението на индустријата на уље на Југа* 

с а д и к а so Ј а к и т е иа Сојузната и в д с ф и с ѕ а 
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мора, Сојузот на селскостопанските комори на 
ФНРЈ и Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, на 
заедничкиот состанок одржан на 5 март 1966 го-
дина се спогодба да ги утврдат следниве најви-
соки: цени по. кои овластените стопански организа-
ции ќе вршат договарање и купување на рицину-
сово семе и на афионско семе од родот на 1956 го-
дина: 

1, Рицинусово семе: Динари за 1 кг 
1) нелупено рицинусово семе — 36 
2) лупено рицинусово семе 60 

Горните цени важат франко откупната станица. 
Врз основните цени од динари 36 за 1 кг нелу-

пеио и динари 60 за 1 кт лупено рицинусово семе 
фабриките за масло и стопанските организации 
овластени за договарање, и купување рицинусово 
семе ќе предадат динари 2 за 1 кг рицинусово- сем« 
за унапредување на производството на рицинусово 
семе, од кој износ фабриката за масло односно сто-
панската организација може да им дава премии на 
производителите на рицинусово семе во разни фор-
ми и според своите можности. 
И. Афионско семе Динари 60 за 1 кг 

Горната цена важи франко откупната станица." 

Бр. 3170 
6 март 1956 година 

Белград 
За Здружението на ИНДУ-

СТРИЈАТА на уље на За Сојузната индустриска 
Југославија, комора, 

Александар Ангелковиќ' е. р. инж. Звонко Морин', е. р. 

Согласни: 
За Сојузот на селсково- За Сојузот на трговските 
ланските комори на ФНРЈ, комори иа ФНРЈ, 
инж. Војин Поповиќ' е. р. Риете Бајадин??, е. р. 

141. 
Врз основа на точ. 4 од Решението за контра-

ст, ирање индустриски растенија (.,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 33/54, 53/54 и 35755), Здружението на 
индустријата на вриења на ФНРЈ во рамките на 
Сојузната индустриска комора, во спогодба со Со-
јузот на селскостопанските комори на ФНРЈ и со 
Сојузот на трговските комори-на ФНРЈ, а по согла-
сноста од Сојузниот уред за цени, издава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА ЈАР 
ЈАЧМЕН (ПИВАРСКИ) ОД РОДОТ НА 1956 ГОДИНА 

Здружението на индустријата на вриења на 
.Ф-НРЈ во рамките на Сојузната индустриска комора, 
Сојузот на се леко стопанските комори на ФНРЈ и 
Сојузот на трговските комори: на ФНРЈ на заеднич-
киот состанок одржан на 2 март 1956 година се 
з договори ја да ги утврдат следниве највисоки цени 
ио кои овластените стопански организации ќе вршат 
договарање и купување на јар јачмен (пиварски) 
од родот на 1956 година: 

а) за контрахираните количини 
на јар јачмен (пиварски) — дин. 34 за 1 кг 

Врз оваа основна цена, овластената стопанска 
организација може да рридаде дин. 1 за кг јар јачмен 
(пиварски), ед кој износ стопанската организација мо-
же да им дава премии на производителите на јар 
јачмен (пиварски)' во разни форми и според своите 
можности; 

б) за неконтрахирани- количини 
еа јар јачмен (пиварски) — дин. 31 за 1 кг 

Горе приведените цени се подразбираат франко 
магацин, вагон или шлеп по избор на купувачот, за 
јариот јачмен (пиварски)- 65 кг хектолитар^ а те-
ж и ш , со 2%. продица и нечистота^ 13% вашега и 95г/о 
шшулчавост. 

Ако ј%риот јачмен (пиварски) има поголема ил и 
помала хектолитзрска тежина од горе предвидената, 

цената се наголемува или намалува за 0,5% за секо) 
килограм што ја надминува или не ја достига хекто-
литарската тежина. Дропките се земаат во обѕир. 

Ако јариот јачмен (пиварски) има поголем или 
помал процент уродица, нечистота, влага и кнкул-
чавост од горе приведените, цените ќе се намалуваат 
или наголемуваат во однос 1:1 за процентот што е 
поголем или помал од предвидениот за уродица и не-
чистота, влага или никулчавост. Дропките се зе-
маат во обѕир. Скршените зрна под половина се 
сметаат во у ро дица. 

За габичливоста во поголема степен (замачкан 
и извалкан јачмен и јачмен со јака миризма) ќе се 
одбива до 3°/о од цената. 

Бр. 3259 
2 март 1956 година 

Белград 
За Здружението на инду-
стријата на вриења на За Сојузната л и д е р и -

ФНРЈ, ^ ска комора на Ф Н Р Ј , 
Раде Ѓурковиќ, е. р. инж. Звонко Мириќ, е р. 

Согласни: 
За Сојузот на селско сто-

панските комори на ЗаГ Сојузот на тр TOLA кит« 
ФНРЈ, комори на Ф Н Р Ј , 

инж. Војин Поповиќ, е. р. Ристо Бакалски, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
установено е дека во текстот на Уредбата за измени < 
и дополненија на Уредбата за определување и пре— 
водење на пензиите и инвалиднините објавен во * 
„Службен лист на ФНРЈ'1, бр. 1/56, е поткрад ната 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА З А ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАШЕ И ЦРЕВО— 

ДЕЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ИНВАЛИДНИНИТЕ 
Во членот 1 став 2 треба да се уфрлат испу-

штените зборови: „од селското стопанство" и „а 
нема на данок подложни приходи од самостојна; 
професионална дејност", така што целиот став 2 
да гласи: 

„Заштитниот додаток им припаѓа на ужива-
телите на пензија чие домаќинство не се задолжува 
со данок на доход од селското стопанство или се 
задолжува со основниот данок на доход од селското 
стопанство до 50 динари по член на дома-
ќинство, а нема на .данок подложни приходи од 
самостојна професионална дејност или има на да-
нок подложни приходи од самостојна професио-
нална дејност до 250 динари месечно по член на 
домаќинство." 

Од Сојузниот извршен совет, 24 март 1956 го-
дина, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за изхмени 
и дополненија на Уредбата за данокот на доход, 
објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/56, се 
потпаднати долу приведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 

НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ КА ДОХОД 

1) Во членот 52 треба како став 2 да се уфрл ат 
испуштените зборови: „Во истиот член по зборо-
вите: „нередно или неточно водени" се ставаат збо-
ровите: „или ако книги не се водени". 

2) Во членот 54 треба како став 1 да се уфр-
лат испуштените зборови: „Во ставот 1 точ. 2 по 
зборовите?: „нередно или неточно водени" се ста-
ваат зборовите: „или ако книги не се водени". 

Од Сојузниот извршен совет, 23 март 1956 го-
дина, Белград. 
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По извршеното сретнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот иа Уредбата за измени 
и дополненија на Тарифата за данокот на промет, 
објавен во „Службен лист ка ФНРЈ'' , бр. 8/56, се 
по?,;репати дагу приведените грешки, те се дава 

И С П Р А В К А- ' п 

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
п \ ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

1. Во членот 2 тон. 1, во новиот тар, број 1 
по зборовите: ..Нафта сирова" треба да се уфрлат 
in 'ставените зборови: „домаће производње". 

2. Во чланог 2- точ. 11, во тар. број 14 точ. 2 
по зборовите „.лорена" треба да се додадат изоста-
вените зборови: ..и камена", а место цифрата „6" 
треба да схоп цифра 

Од Сојузниот извршен совет, 24 март 1956 го-
дина, Белград. 

УКАЗИ 
Претседателот ка • Републиката, врз основа на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
iZА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
ЧМОШТЕН АМБАСАДОР ИА ФНРЈ ВО АРГЕНТИНА 

I 
Славољуб Петровиќ, извонреден пратеник и опол-

1 кориштен министер на ФНРЈ во Аргентина, се на-
з н а ч у в а за извонреден и: ополномоштеи амбасадор 
(»а Федеративна Народна Република Југославија во 
^Аргентина со седиште во Буенос Аирес. 

И 
Државниот секретар за надворешни работи. ќе 

го изврши овој указ. 
III 

- Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 3 

14 март 1956 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, е« р. 

РЕШЕНИЈА* 
Врз основа на членот 4 од Уредбата за Сојузниот 

завод за физичка култура („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 11/56 и точ. 1 под 4 од Одлуката за овластување 
Координациониот одбор да донесува решенија по 
работите од надлежноста на Сојузниот извршен со-
вет, Ко орд ин аци они от одбор на Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
Се назначува за директор на Сојузниот завод за 

'физичка култура Бранко Полиќ, досегашен дирек-
тор на Спортскиот институт на Сојузот на спорто-

.. — вите на Југославија, 

В. бр. 1933 
14 март 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, - Потпретседател, 
Вељко Зенови«, е. р. Родољуб Чолаковић е. р. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
..Службе:.«и гласник Народне Републике Србије" 

БО бројот 7 од 18 февруари 1956 година објавува: 
Уредба за платите на настој липите на зградите; 
Уре до а за измени и дополненија на Уредбата за 

помошта на жртвите на фашистичхиот терор и на 
фамилиите од жртвите на фашистичкиот терор; 

Решение за оснивање Институт, за градежништво 
при Градежниот факултет во Белград како установа 
со самостојно финансирање; 

Исправка на Одлуката за определување оквирни 
тарифни ставови и норми за (пропишување на оп-
штинските такси и на општинскиот данок на промет.; 

Во бројот 8 од 20 февруари 1956 година објавува: -
Закон за з а дол ж ите лп ото учество на граѓаните 

при отстранување општата опасност. 
Во бројот 9 од 25 февруари 1956 година објавува: 
Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 

времено финансирање (потребите на републичките 
органи и установи во првото тримесечје на 1956 
година; 

Одлука, за платите на работниците на Карте -
графскиот завод „Геокарта" во Белград; 

Уредба- за организацијата и работењето на По-
краинскиот и на Обласниот завод за социјално оси-
гурување; 

Решение за именување изборни комисии за ра -
ководење со изборите за одборници на народните 
одбори за околиите: Лозница, Прокупље и Ваљево? 

Правила за работа н а . инвалидско-пензионпте 
комисии. 
1 ^ ^ Ј 
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