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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ 

НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1955 
ГОДИНА 

Врз основа на чл. 71 то**. 2 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, се прогласува 
Сојузниот општествен план ва 1955 годила, што го 
усвои Сојузната народна скупштина на заседанието 

на Сојузниот собор од 28 декември 1954 година и на 
заседанието на Соборот на производителите од 28 
декември 1954 година. 

ПР бр. 35 
50 декември 1954 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката* 
Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател 
на. Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, с. р. 

СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1955 ГОДИНА 
П Р В Д Е Л 

ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТОКОТ НА СТОПАНСТВОТО ВО 1954 ГОДИНА 
Стопанскиот развиток во 1954 година особено 

го карактеризираат следниве моменти: 
1. Реализиран е натамошниот значителен пораст 

еа индустриското производство при што за првпат 
Но 1949 година таков пораст забележила во сите 
гранки преработувачката индустрија. По добриот 
род во 1953 година поусетливо е намалено селско-
стопанското производство, а особено призводството 
иа жита поради овогодишните неповолни климатски 
услови. 

Врз основа на ваквото движење на индустри-
ското и селско-стопанското производство може да 
се очекува дека вкупниот општествен производ во 
1954 година ќе биде поголем за околу 3% во однос 
на 1953 година. 

2. За надворешно-трговската дејност каракте-
ристично е значителното наголемување на извозот, 
наголемување на увозот на жита, намалување на 
дефицитот на трговскиот и платниот биланс, како 
и намалување на нашето задолжување во странство 
и покрај намалувањето на економската помош. Со 
вначителното наголемување на извозот осигурено е 
наголеменото ниво на производството што ги убла-
жи тешкотиите што произлегуваат од неурамноте-
жениот платен биланс и овозможи да се ублажат 
ефектите на слабиот принос на селско-стопанското 
производство. 

3. Наголемен е обемот на инвестициите и подо-
брена е структурата на инвестиционите вложувања 
со намалување учеството на инвестиционите вло-
жувања во индустријата а со наголемување уче-
ството на другите стопански области и општестве-
ниот стандард. Наголемените парични средства за 
инвестиции влијаеја и врз порастот на цените во 
1954 година. 

4. Наголемен е во извесна мерка вкупниот обем 
на личната потрошувачка во однос на средната по-
трошувачка во минатата година, но во текот на 
годината поради порастот на цените и слабите при-
носи во селското стопанство забележена е тенден-
цијата на опаѓање на потрошувачката особено во 
градовите и индустриските центри. Порастот на 
потрошувачката е следен со значителен пораст на 
бројот на лицата на работа. 

5. Наголемување^ на производството и разме-
ната ј а д е н о е од порастот на цените како на инду-

стриските така и на селско-стопанските производ* 
и услуги, како и од порастот на паричните приход« 
на населението. 

6. Карактеристично за оваа година е воведу-
вањето на новите економски инструменти на сточ 
ланскиот систем со кои е овозможен поголем ефект? 
на факторот на пазарот врз .производството и раз-
мената. 

Согласувањето на работењето на стопанските 
организации кон новите услови предизвика извесни? 
тешкотии; во првите неколку месеци од оваа година* 
а особено на подрачјето на надворешно-трговското 
работење. 

Поцелосна оценка на ефектот на инструментите 
не може да се даде поради релативно кусото време 
на нивното применување, но некои инструменти 
веќе покажаа позитивни ефекти врз стопанисува-
њето, додека начинот на формирањето на платите 
и расподелбата на доходот покажа низа слабости 
поради што мора да се измени за 1955 година. 

ИНДУСТРИСКО ПРОИЗВОДСТВО 
1. Во 1953 година прекинат е времениот запир 

на вкупното индустриско производство што траеше 
од 1949/50 до крајот на 1952 Бодина. Во 1953 година 
настанува општ пораст на индустриското производ-
ство, кој спрема 1952 година изнесува 11%. Тој 
пораст беше последица од силното наголемување 
на производството на базичната индустрија, покрај 
заостанување™ на еден дел од преработувачката ин-
дустрија (текстилната индустрија, индустријата на 
кожа и гума) поради невозможноста да се увезат 
потребни количини суровини и намалување на про-
изводството на јаглен. 

Порастот на индустриското производство во 
1954 година е продолжено уште со побрзо темпо. 
Се проценува дека вкупното индустриско производ-
ство во оваа година ќе биде поголемо за 15% во 
однос на 1953 година. 1954 година ја карактеризира 
порастот на производството во сите индустриски 
гранки без исклучок. За разлика од минатата го-
дина значително наголемување на производството 
настана во гранките на преработувачката инду-
стрија, со што беше осигурено наголемување^ на 
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извозат на индустриските производи и покрај на-
малување извозот на традиционалните индустриски 
производи. Наголемено е производството не само на 
средствата за работа и материјалите за репродук-
ција, туку и производството на стоките предопре-
делени за личната потрошувачка, која порасте за 
околу 16% во однос на 1953 година. 

Во 1954 година се прошири натаму асортиманот 
и се подобри квалитетот на производите, што ово-
зможи позначително да се наголемо извозот на 
индустриските производи, особено на готови инду-
стриски стоки. 

2. Развитокот на индустриското производство по 
гранки е следен: 

1954*) 
1953 

Производство на електрична енергија 113 
Производство и преработка на јаглен 116 
Производство и преработка на нафта 121 
Црна металургија # 132 
Металургија на обоени метали 10 г 
Производство на неметали 115 
Метална индустрија 117 
Електроиндустрија 116 
Хемиска индустрија 121 
Индустрија на градежен материјал ' 102 
Дрвна индустрија 103 
Индустрија на хартија 103 
Текстилна индустрија 122 
Индустрија на кожа и обувки 114 
Индустрија на гума 122 
Прехранбена индустрија 108 
Индустрија на тутун 138 
Вкупната индустрија 115 
Експлоатација на шумите 93 
Реализираното наголемување на обемот на ин-

дустриското производство ќе биде малку пониско 
отколку што го предвиде Сојузниот општествен план 
за 1954 година поради лошите временски услови во 
(Првите месеци на годината, недостигот на електри-
чна енергија, како и поради послабото снабдување 
»на некои индустриски транки со суровини од увозно 
потекло. Освен тоа, некои нови капацитети не беа 
навремено пуштени во работа и заедно со порано 
споменатите фактори и тој факт придонесе да е 
(реализиран помал обем на производството отколку 
што го предвиде Сојузниот Општествен план. За-
доцнувањето особено ги погоди следниве гранки: 
црната металургија, обоената металургија и инду-
стријата на неметали. 

3. Порастот на икџ^триското производство 
овозможи да порасте бројот на лицата на работа 
како во индустријата, така и во сето стопанство. Од 
јануари до септември 1954 година бројот на вкупно 
зафатените со работа беше за 145.000**) лица поголем 
отколку во истиот период на минатата година, а во 
тоа бројот на лицата на работа во индустријата 
се нагол еми за 73.700. 

Значителниот пораст на индустриското про-
изводство не беше следен со соодветното наголему-
вање на продуктивноста на трудот. Ова се изразува 
во низа гранки како тенденција на поголем пораст 
на бројот на лицата на работа во споредба со »зголе-
мениот обем на производството. 

До вакви тенденции во односите меѓу бројот на 
нов оста,пените на работа и производството дојде 
поради системот на наградување кој не беше сти-
мулативен во поглед на рационалното земање на ра-
бота на работната сила, поради недостигот на елек-
тричната енергија и нерамномерно^ снабдување со 
репродукциони материјали и со резервни делови од 
увозно потекло. 

*) 1954 година е искажана врз базата на реализираниот 
физички обем за 10 месеци, спрема податоците од Сојузниот 
завод за статистика и евиденција и проценката за преоста-
на гите два месеци. Индексот па реализираниот физички 
оОем на индустриското производство за 10 месеци изнесува 
г • - ; ~ „Д истиот период :.а 1=53 година. 

; lvgJot сд 145.пео искажан е за истата статистичка 
опфатп^ст во 1Ѕ53 и 1951 година. 

Од друга страна, преминот кон многу поширок 
асортиман на производите поради потребата за из-
воз и за внатрешниот пазар и поради подобрува-
њето на квалитетот, како и постепеното пуштање во 
работа нови капацитети и измената на структурата 
на традежните работи бараа придадено стапување 
на работа на работници во однос на минатата го-
дина. 

4. Наголемувањето на индустриското производ-
ство овозможено е не само со подоброто користење 
на капацитетите што постојат, туку и со пуштање 
во работа нови односно со проширување на капаци-
тетите што постојат. 

Во врска со наголемување^ и проширувањето 
на индустриските капацитети стана во 1954 година 
уште посериозен проблемот на снабдувањето со 
електрична енергија. Недостигот во електрична 
енергија настана, меѓу другото, и поради тоа што 
некои нови енергетски капацитети не се на време 
или не. се воопшто пуштени во работа. (Изостана 
навременото пуштање во работа на хидр©централата 
Овчар Бања, Меѓувршје, Рашка и Власина во НР 
Србија, термоцентралата Коњшчина во НР Хрватска, 
хидо ©централата Јабланица во НР Босна и Херце-
говина и навремената реконструкција на термо-
централата Костолац.) 

Исто така и производството на јаглен заостана 
зад порастот на потрошувачката. И покрај фактот де-
ка во задните десет месеци на оваа година производ-
ството на јаглен е наголемено за околу 23% во однос 
на истиот период на минатата година, пазарот на 
јаглен беше вознемирен, зашто загасите во инду-
стријата, кај железниците и широката потрошу-
вачка по истекот на зимскиот период на 1953i/54 беа 
исцрпени, и појавата на едновремено и големо ба-
рање на сите овие потрошувачи на пазарот пред-
извика вознемирување. 

Намалувањето на обемот на сеченото на игло-
лисните шуми и помалите расположиви количини на 
делкан материјал од дрво, со наголемување^ обе-
мот на инвестициите, предизвикаа значително пока-
чување на цените и растројство на пазарот на др-
вото, особено во првите месеци кога производството 
заостанувала поради неповолните временски усло-
ви. Забрзаното производство, максимирањето на' 
шумската такса и други мерки придонесоа до изве-. 
сно смирување на пазарот, но поради недостаточни-
те количини за потрошувачка цените останаа на ви-
соко ниво. 

5. Состојбата на вкупните запаси на основните 
суровнини остана главно неизменета во однос на 
минатата година, со исклучок на суровините за 
црната металургија, металопреработувачката и дрв-
ната индустрија кои малку се поголехми од минато-
годишните. Но, во некои гранки дојде до намалува-
ње на загасите од увозно потекло. Таква состојба на 
запасите на суровините не може да се оцени како 
задоволителна, особено кога се има предвид многу 
живата .динамика на развитокот на индустриското 
производство. 

Што се однесува до вкупната состојба на запа-' 
сите на сите категории на готови стоки во индустри-
јата, т.е. на средствата на трудот, репродукциони^ 
материјали и потрошителната стока, тие се пони-
ски за 14,5 % од средните запаси во 1953 година, при 
што запалите на средствата на трудот и на репро-
дукционите материјали покажуваат пораст. 

Запасите на потрошителната стока заедно со за-
пасите во трговијата останаа главно на нивото од 
декември минатата година, но во асортиманот се по-
лоши] а. 

6. Од ^значителните капацитети што се пуште-
ни во работа 1954 година, по завршетокот на пробна-
та работа постепено ќе може да се постигне годишно 
производство на поважните производи: сепариран 
јаглен 600.000 тони, кокс 225.000 тски, парао^ии 960 
тони, битумен 18.000 тони, преработена сурова нафта 
120.000 тоЈтл, сурово железо 220.000 тент:* суров че-
лик 155.0G0 тони, вал јани прси:н епп сд испаѓа нг-
талургија 86.000 тони, алуминиум 15.000 тони, в ал ја-
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Ли производи од бакар 24.000 тони, цемент 345.000 
рони, стаклена волна ЗОО тони, керамика 21.250 тони, 
навели и спроводник од бакар 16,000 тони, сумпор-
на киселина 61.000 тони, суперфосфат 80.000 тони, 
азотна киселина 14.400 тони, амоннитрат 12.800 тони 
и скроб и скробни производи 32.000 тони. 

Во електростопанството се пуштени во работа 
капацитети со сила од 100 MW, со производство од 
400.000 М Wh. 

2. 

СЕЛСКО-СТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО 
-1. Селско-стопанското производство во 1954 го-

дина битно е намалено, што се гледа од следниов 
преглед: 

Индекси*) (1930/39 = 100) 
Г р а н к а 1947/51 1951 1953 1954 

Полоделство 102 114 120 89 
Овоштарство 110 170 150 НО 
Лозарство 106 150 112 87 
Сточарство 92 92 96 107 
Рибарство 187 175 200 185 
Домашна преработка 102 109 100 81 

В к у п н о 100 111 112 95 
Вредноста на селеко-стопанското производство, 

според резултатот на досегашните проценки, е по-
мала за 74 милијарди динари или за 15 % отколку 
во 1953 година. Лошите временски услови особено 
неповолно влијае ја на поледелското производство. 
Ова се оценува дека е за 26 $ помало од реализира-
ното во 1953 година. Најголемо намалување на 
производството настана кај житата и се оценува 
дека тоа изнесува 38% од достигнатото реализирање 
во 1953 година. Сточарството е едина гранка која 
забележи наголемување, и се оценува дека сточар-
ското производство во оваа година ќе биде за 11% 
поголемо отколку во минатата година. 

2. Движењето на производството на главните 
селско-стопански производи се гледа од следниов 
преглед: 

Индекси**)(193а/39 ѕѕ 100) 
1947/51 1951 1953 1954 

Пченица и 'рж 93,3 0в 108 60 
Пченка 80 95 90 70 
Шеќерна репка 200 314 245 214 
Тутун 200 215 230 215 
Компир 101 111 139 121 
Месо «6 88 87 98 
Маст 76 75 74 87 
Производството на пченица и 'рж е помало за 

Околу 1,250.000 тони или за 45 % во однос на реали-
зираното производство во 1953 година, додека про-
изводството на пченка е намалено за 840.000 тони 
*1Ли за 22%. 

3. Поради намаленото производство значително 
се намалува и обемот на пазарните вишоци на мно-
гу селско-стопански производи. Спрема проценката 
на извршувањето во 1954 година пазарните вишоци 
ра пченица и 'рж значително се помали од предви-
дените. Спротивно на тоа, значително се наго ле-
дени пазарните вишоци од наголемениот сточен 
фонд. Пазарниот вишок на свињите во однос 
на минатата година е'поголем за 37%, на говедата 
зе̂  колење за 20%, на јајцата за 41%. Јакнењето на 
сточарството како репрезентативна селско-стопанска 
гранка е знак дека напредувало селското сто-
панство. 

4. Со порастот на вкупното население, а особено 
со порастот на градското население како и бројот 
Ца лицата на работа во стопанството, потребите 
од селско-стопански прехранбени производи стану-
ваат од година в година сб поголеми. 

•) Податоци од Сојузниот завод за .статистика и еви* 
дешића за сите гранки освен домашната преработка за 
Коба е дадена проценка од Сојузниот завод за стопанско 
планирање. 

**) Податоци од Сојузниот завод за статистика и ©ви-
денди ја за сите производи освен за месо ^ м а с т , з а к < ж е 
дадена Ш Ш Ш , ^ ^ у ^ и о ? завод ед стопанско плани-

Тешкотиите што се јавуваат во средната сел-
ско-стопанска година поради недостаточното про-
изводство и ниската произволност на трудот во сел-
ското стопанство, стануваат уште поголеми кога до-
аѓа до намалување на производството под неговото 
нормално ниво. Тие тешкотии во 1954 година доа-
ѓаат до израз: 

а) во потребата од наголемен увоз на храна, та-
ка што увозот на пченица во економската 1954 55 го-
дина ќе изнесува 1,300.Q00 тони; 

б) во намалувањето на пазарните вишоци на 
многу селско-стопански производи, што влијаеше врз 
снабденоста на населението и врз порастот на це-
ните на овие производи. 

И покрај цитираните тешкотии како позитиви 
факт треба да се истакне напредокот на извозот на 
добиток и сточни производи. 

5) Системот на порано преземените мерки во 
селското стопанство како што се: укинувањето на за-
должителните откупи И' послободниот промет на сел-
ско-стопански производи, реорганизацијата на за-
другите и средувањето на имотните односи на село-
то, — беше оваа година дополнет со нови мерки 
усмерени кон натамошното подобрување на условите 
во селско1^ стопанство како што се: воведувањето 
на слободен промет со неподвижност^ новиот систем 
за оданочување и новиот систем за кредитирање на 
индивидуалниот селанец. 

Сите овие мерки во својата целост значеа созда-
вање поповолни економски и пазарни услови за 
развиток на селското стопанство и нивното пово-
лно дејство започна повидно да се покажува уште 
на почетокот на оваа година. 

Во текот на 1954 година се преземени следниве 
мерки со цел да се поттикне побрзиот развиток на 
селското стопанство: 

а) наголемени се инвестиционите вложувања во 
селското стопанство од 12.300 милиони динари во 
1953 година на 20.000 милиони динари во 1954 годи-
на. Од средствата на општиот инвестиционен фонд 
издвоени се одделните средства за кредитирање на 
индивидуалните земјоделски стопанства во износ 
од 2.300 милиони динари. Во рамките на општиот ин-
вестиционен фонд расподелени се 12.480 милиони 
динари според резултативе на конкурсот на следен 
начин: 

— економски објекти во 
селското стопанство 2.478 или 19,8% 

— објекти за преработка 
селско-стопански 
производи 2.223 или 17,8% 

— селско-стопански машини 2.199 или 17,6% 
— расплоден и работен 

добиток 1.204 или 9,6% 
— долгогодишни засади 1.729 или 13,9% 
— мелиорации 2.649 или 21.2% 
Поради тешкотиите предизвикани со прекину-

вањето кон новиот систем на кредитирање на инве-
стициите, мерките преземени на подрачјето на инве-
стициите во селското стопанство во оваа година 
уште не можеа да го дадат својот полн ефект. Но, 
и без обѕир на овие тешкотии, овогодишниов систем 
овозможи порационална расподелба и употреба на 
инвестиционите средства спрема интересот и бара-
њето на селско-стопанските производители. Се оце-
нува дека засилените стремежи на селско-стопан-
ските организации за реализирање поголеми вло-
жувала ќе дојде поцелосно до израз во 1955 година, 
вашто ќе отпаднат пречките за коишто беше збор; 

б) инвестирањата во селското стопанство во 
својот поголем дел се ограничени на кредитот од 
општиот инвестиционен фонд, зашто народните 
републики и одборите во текот на 1954 година вло-
жиле помали средства отколку во 1953 година. Ова 
без сомнение е неповолен факт со обѕир на тоа дека 
побрзиот развиток на селско-стопанското производ-
ство може да се постигне со ангажирање на сред-
ствата од сите заинтересирани; 
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в) во текот на 1954 година издвоени се поголеми 
средства од буџетот како и од фондовите на стопан-
ските организации за организацијата и работата на 
установите за унапредување на селско-стопанско-
то производство, на службата за заштита на расте-
нијата, на ветеринарната служба итн. Од вака про-
ширените материјални услови започнаа уште во 
тег.ст на оваа година да се покажуваат и конкретни 
резултати: иаголемено е производството на семето 
од хибридна пченка, поставена е широка мрежа 
на демонстрациони опити со ѓубрење пченица, мре-
жа на опити за правилна исхрана и одгледување 
на птици и свињи и слично, постигнат е значите-
лен напредок во отстранувањето на некои опасни 
болести кај добитокот и растенијата, итн.; 

г) во текот на 1954 година се пристапи кон во-
ведување на нов систем за оданочување на селско-
етоланските производители врз основа на катастар-
скиот доход, што веќе даде и некои позитивни ре-
зултати, со обѕир на тоа дека новиот начин за ода-
ночување му дава на селско-стопанскиот произво-
дител поголема сигурност во поглед на висината на 
даночното давање. Но, во текот на овогодишното 
обложување се покажаа и некои конкретни сла-
бости, главно од техничка природа (неправилно 
класирање, измени во имотните односи, грешки во 
пресметувањето на катастарскиот приход и ел.), кои 
во 1955. година треба да се отстранат во целост;' 

д) со законот за слободниот промет со неподви-
ж н о с т позволен е слободен промет со земјиште во 
рамките на новиот аграрен максимум. Донесувањето 
иа тој закон предизвика поголем интерес кај села-
ните за стопанисување и дејствуваше да се стаби-
лизираат имотните односи на селото; 

ѓ) во оваа година воведен е систем на кредити-
рање на селото, како за потрошителните стоки така 
и за инвестиционен и репродукционен материјал, 
за да се поттикне кон поголема потрошувачка на 
селото во една и друга форма; 

е) проширен е и подобрен системот на контра-
хирањето и наголемени се откупните цени во контра-
хирањето. Контрахирањето е воведено како мерка 
за стимулација пред почетокот на сеидбата, со 
здоговорена употреба на агротехниката и со давање 
аванси во пари и средства за производство. Таков 
начин на контрахирање претставува нова форма на 
кооперација меѓу трговијата и индустријата од една 
и индивидуалните селани од друга страна, што ќе 
влијае да се унапреди селско-стопанското произ-
водство; 

УЛ) во 1954 година увезени се двапати поголеми 
количини вештачко ѓубре покрај наголемувањето на 
домашното производство на суперфосфат, така што 
овогодишната потрошувачка на вештачки ѓубриња 
ќе биде двојно наголемена. Оваа година увезен е и 
квалитетен расплоден добиток во вкупна вредност 
од околу 340 милиони динари, од што околу 3.000 
грла се свињи од благороден, бргостасен јоркшир-
сој, во вредност од околу 240 милиони динари, што 
засега претставува само почеток на нашиот ната-
мошен пат за преориентација на свињарството од 
екстензивен кон интензивен начин на одгледување, 
односно во натамошното квалитетно подобрување 
на нашето сточарство воопшто. Продажбата на 
вештачко ѓубре се врши со попуст од 4—6 динари 
за 1 кг, а со среден попуст од околу 45% продадени 
се и сите увезени расплодни свињи. 

6. Неразвиеноста на транспортните врски, не-
достаточната ррганизација и опременост на тргови-
јата, а особено отсуство на поширока организирана 
трговија на јадро со селско-стопански производи, 
го стеснува обемот на размената со селото. Недо-
стигот на градежен и друг инвестиционен материјал 
за потребите на селото, со високо ниво на нивните 
ij:-t;j\ како и намаленото купување на селско-сто-
п: машини во однос на минатата година поради 
ргм?1:ттт/гпт првото полугодие ка 1954 го-

I сто така неповолно влијае ја на широката ра-
з:.:сиа на производите меѓу индустријата и сел-
ското стопанство. 

7. Поради добрите приноси во 1953 година и на* 
големените цени, паричните приходи на селото qjty 
откупот на селско-стопански производи пораснаа1 

за девет месеци на 19^4 година за околу 16 мили-
јарди динари или за 27% во однос на истиот пе-
риод на минатата година. Поради живата стопанска 
активност во другите области на стопанството, голем 
дел на селско-стопанеките производители реализи-
ра значителни приходи од дејностите надвор од 

• селското стопанство. Сето тоа придонесе да се на* 
големи куповната сила на селско-стопанските про-' 
изводители во 1954 година, додека даноночното оп-
товарување е помалу отколку во 1953 година. 

3. 
СООБРАКАЈ v 

Движењето на сообраќајот во 1954 година по-
кажува пораст на обемот на превозот на стоки и 
патници во сите сообраќајни гранки. Порастот на 
обемот на превозот предизвика вонредно засилу-
вање на расположивите капацитети, кои со обѕир 
на недостаточниот број на исправни превозни сред-
ства се' помалку ги задоволуваат нормалните по-, 
треби на производството и прометот. 

1. Обемот на извршните сообраќајни услуги вф 
1954 година е поголем од извршениот обем во 1953 
година: 

1954*) 

Сообраќај — вкупно 
Стоковен сообраќај 
Патнички сообраќај 
Поштенски сообраќај 
Железнички собраќај 

во тоа: 
— стоковен 
— патнички 

Поморски сообраќај 
.— стоковен 
— патнички 

1953 
107,1 
106,9 
108,5 
102,4 

107,7 
105.3 

102.4 
107,7 

2. Напоредно со порастот на обемот на прометов 
растеа и тешкотиите во задоволувањето потребита 
на превозот на железниците. Тие главно доаѓаа*, 
поради недостаточниот број на исправни вагони, не-
сразмерот меѓу бројот на отворените и затворените 
вагони недостигот на исправни цистерни, ладилни-
ици, како и малиот број на патнички вагони. 

Недостигот на железничките капацитети го оте« 
жнува најмногу превозот на градежни материјали*; 
јаглен и некои видови сезонски стоки. 

Во 19-54 година наголемен е обемот на поправ* 
ките на железнички вагони, што придонесе да с$ 
ублажат тешкотиите во задоволувањето потребите 
на превозот. 

3. Обемот на извозот и увозот по морето во 1954 
година остана на нивото од 1953 година, -додека! 
учеството на домашните бродови во превезите на 
овие стоки незначително се наголеми. Релативно 
малото учество на домашните бродови во прекумор-
ските превози е последица од недостаточните капа-
цитети и нерамномерниот превоз. 

Поради наголемување^ на туризмот, бројот на 
патниците во поморскиот сообраќај е наголемен во 
1954 година за 600.000. 

4. Речниот сообраќај во 1954 година го наголемо! 
своето учество во надворешно-трговската размена. 
Со поголемото учество во меѓународниот сообраќај; 
е продолжен средно патот на превозот на стоките, 
поради што заедно со внатрешниот сообраќај е пре-
везена помала количина стоки, а реализиран по-* 
голем број тонски километри, односно извршен по« 
голем превозен ефект* 

5. Со подобрувањето на условите на превозот 
на патиштата осетно се наголеми патниот сообраќај' 

*) 1954 година е искажана врз базата на реализираните 
сообраќ ајни услуги за девет месеци според податоците 
Сојузниот завод за статистика И евиденција И проценката 
за преостанатите три м е с е ц у 
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што, меѓу другото, се покажува во наголемува-
ње™ на бројот на возилата. Ова наголемување на-
стапи кај стопанските организации што превезат 
стоки за сопствени потреби, 

6. Во поштенскиот сообраќај е задржана тен-
денцијата за измена на структурата на поштенско-
телефонските услуги ро корист на телефонските и 
телеграфските, а на сметка на поштенските услуги. 

4. 
ГРАДЕЖНИШТВО 

1. Вредноста на извршените работи во граде-
жништвото во периодот јануари-септември 1954 го-
дина во однос на истиот период во 1953 година по-
расна за 14%. 

Структурата на изградбата во 1954 година и на-
таму се менува во правецот на поголема изградба 
на објекти на општествениот стандард (станови, 
школи, културно-просветни, здравствени, комунални 
и други објекти). За изградба на објектите на оп-
штествениот стандард во периодот јануари-септем-
ври 1953 година беше исплатено околу 19,5 мили-
јарди динари, а во 1954 година околу 31,9 милијарди 
динари или за околу 63% повеќе. 

2. Движењето на лицата на работа во пе-
риодот јануари-септември изгледа: 

1953 1954 1 9 5 L_ 
1953 _ 

Среден број на 
лицата на работа*) 211.600 235.200 111 

До порастот на лицата на работа дојде по-
ради изменетата структура на изградбата како и 
фактот што објектите на општествениот стандард 
се многубројни, од помал обем, та изградбата се 
развила на значително поширок фронт. Освен тоа, 
на наголемувањето на бројот на лицата на работа 
влијаеше и системот на наградувањето, при што 
основата беше ефективен час. За да осигураат што 
повеќе "ефективни часови, некои претпријатија зе-
маа на работа работна сила без да водот достаточно 
сметка за продуктивноста. 

3. Врз цените на градежните објекти дејствуваше 
порастот |на цените на- материјалите за градење. Во 
септември оваа година цените на материјалите за 
градење беа средно за 12% поголеми од средното 
ниво во декември 1953 година и за 16% поголеми ед 
средното ниво во 1953 година. Порастот на цените 
на материјалите значително влијаеше врз наголему-
вањето на цените на градежните објекти, коишто 
според проценката пораснаа средно за 14% во однос 
на средните цени во 1953 година. 

4. Во извршувањето на градежните работи во 
рамките на инвестиционата изградба, градежните 
претпријатија располагаат со недостаточна и дело-
мично значително истрошена механизација. За со-
владувње на тие тешкотии во 1954 година се про-
должи со освојувањето на производството иа гра-
дежни машини од страна Ва домашната индустрија. 

Измената на структурата на инвестициите вли-
јаеше во периодот јануари-сентември 1954 година 
градежните работи во изградба на општествениот 
стандард да се нагол ем ат за околу 63% во однос на 
истиот период во 1953 година. Заедно со пого-
лемите барања за услугите на градежно-занаетчи-
ските дуќани и претпријатија, од страна на народ-
ните одбори не се преземани достаточни мерки за 
да се наголеми нивниот број односно за да се про-
шири капацитетот, што морало да се одрази и врз 
порастот на цените на градежните услуги. 

5. Со примена на прописите што постојат со 
кои се регулираат односите меѓу претпријатијата 
и нивните погони се појавија слабости кои се одра-
зија врз работењето на [претпријатието како целина. 
Освен тоа народните одбори се стремеа со поголе-
мото учество во добивката на претпријатијата од-
носно нивните погони да ги наголемат своите при-
ходи, што влијаеше и да се наголемат цените на 
градежните објекти 

#) податоците од Сојузниот завод за статистика и еви-
мНндџт" I I 

5. 
ТРГОВИЈА И УГОСТИТЕЛСТВО 

1. Во трговијата и угостителството се спроведу-
вани во текот на оваа година значителни мерки од 
кои се најважни: реорганизацијата на мрежата врз 
принципот на трговските односно угостителските 
дуќани и поголемото стимулирање на трговските и 
угостителските организации на прометот со поврзу-
вање на платниот фонд со реализираниот промет. 
Овие мерки дадоа во основа позитивни резултати, 
влијаејќи поволно врз развитокот на овие стопански 
дејности. 

Во текот на примената на прописите за реорга-
низацијата на трговијата дојде* до одробнување на 
трговската мрежа, така што настанаа тешкотии во 
врска со работењето на малите трговски дуќани. 
Одробнувањето создаде услови и за наголемена 
ролја на трговијата на јадро и зајакната мо::л:сст 
на нејзиниот монополиза^1 ка пазарот. Значително 
наголемениот број на претпријатијата на јадро и на 
трговските дуќани на дробно ангажира и значи-
телно поголеми запаси стоки. 

Специјалната ситуација на пазарот, која се ка-
рактеризираше со големо барање на стоки, им 
овозможи на производителите претпријатија нај-
лесен начин за продажба, поради што не се сторени! 
достаточни усилби за развиток на сопствената про-
дажна служба. Но, во продажбата на ин ду стр;:: .чи 
стоки постигнат е извесен напредок, иако пе 
потребна мерка, преку сопствените продавници на 
индустриските претпријатија, на кои што прописите 
што постојат и економските инструменти им овозмо-
жуваат, побрз развиток. 

Како одделен проблем во оваа година се истак-
нуваат недостаточната и ^современата организа-
ција и техничка спремност на трговијата на јадро 
со селско-стопански производи, што неповолно вли-
јаеше врз прометот и цените на овие производи. 

2. Нагол ему вањето на бројот на надворешнс-тр-
говските претпријатија придонесе да се прошират 
и зајакнат комерцијалните врски со странскиот па-
зар. Проширувањето на непосредниот допир на про-
изводните претпријатија со странските, особено со 
нови пазари, овозможи поголемо согласување на до-
машното производство кон барањата на странскиот 
пазар во поглед на квалитетот и асортиманот на 
производите предопределени за извоз. За да се оси-
гури потемелна обработка на пазарот за поодделни 
производи и да се' поттикнат претпријатијата да го 
прошират асортиманот на извозните производи, 
како и за да се создадат услови за ^рентабилно 
работење на надворешно-трговските претпријатија, 
во текот на 1954 година е спроведена специјализа-
ција на надворешно-трговската мрежа. 

Во работата на надворешно-трговските прет-
пријатија немаше достаточна координација, што во 
некои случаи, имаше како последица намалување на 
цените на извозните производи на странскиот пазар 
а наголемување на цените на внатрешниот пазар. 

6. 
ЗАНАЕТЧИСТВО 

Преминувањето кон слободен пазар, порастот на 
стопанската активност и наголемувањето на парич-
ните приходи на населението создаде подобри усло-
ви за развитокот на занаетчиството. За тоа во 1954 
година придонесе и намалувањето на обврските на 
занаетчиството спрема општествената заедница сло« 
ред инструментите пропишани од Федерацијата в^ 
однос на 1953 година. Со тоа во оваа година подобрен®, 
е положбата на занаетчиските претпријатија и за-
наетчии.. 

Како одделен проблем се јавува нееластичноста 
на економските инструменти (расподелбата на до-
бивката и формирањето на платниот фонд, амор-
тизацијата и интересот на основните средства) кои 
— поставени на ист начин како за индустријата — 
не им даваат достаточна можност на народните од-
бори да ведат политика за развиток на занаетчи-
ството во согласност со нивните ксшгпзтни услови 
и потребите и ла му пс ес-пат п о г о л е м о внимание на 
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развитокот на занаетчиството на општествениот 
сектор. Освен тоа, во мала мерка применувано е 
паушално задолжување на занаетчиските дуќани 
за поодделни општествени обврски. 

Иако занаетчиството од преминувањето на сло-
боден пазар покажува значителен напредок во сво-
јот развиток, сепак се осетува сериозно заостану-
вање во развитокот на некои занаети во однос на 
потребите на стопанството и населението, а осо-
бено кај металопреработувачкото, електротехничкото 
и градежното занаетчиство и некои видови занаетчи-
ства на прехранбената бранша (пекарска, месарска). 

Исто така е незадоволително темпото на разви-
токот на занаетчиството на општествениот сектор, 
та е потребно да му се обрне во идната година по-
големо внимание на неговиот развиток. 

7. 
СТОПАНСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

1. Во надворешно-трговското работење во 1954 
ладина позначителни се следните измени во однос 
на 1963 година: 

а) наголемен е извозот како на индустриски 
така и на селско-стопански производи; 

б) намален е вкупниот увоз, при што наголемен 
е нешто увозот за репродукција; 

в) намалена е економската помош во однос на 
1953 година; 

г) наголемен е износот на отплатите на обврс-
ките во споредба со 1953 година; 

д) благодарејќи на наголемувањето на сопстве-
ните девизни приходи, пред се од извозот, намален 
е дефицитот на трговскиот и платниот биланс во 
однос на 1953 година; 

ѓ) намалено е нашето вкупно задолжување во 
странство. 

2. Вкупниот извоз во 1954 година по својот обем 
е поголем за 24% во однос на 1953 година и околу 
18% во однос на 1952 година, која претставува го-
дина на најголемиот извоз по 1948 година. 

За извозот на индустриски производи каракте-
ристично е значителното намалување на извозот на 
традиционалните производи (метали и делкан ма-
теријал од иглолисни дрва) за- 25% во однос на 1953 
година, додека извозот на другите индустриски про-
изводи, особено на готовите производи и на полу-
фаорикатите, е поголем за 27%. Извозот на овие 
производи го надомести не само намалувањето на 
традиционалниот извоз, туку благодарејќи на него 
вкупниот извоз на индустриските производи е по-
голем за 9% во однос на 1953 година и за 32,5% во 
однос на 1952 година. 

Од 1953 до денеска се појавија во извозот над 
80 нови производи што не ги извозевме. Из-
менетата структура на извозот бараше натамошно 
проширување на пазарот, така што 1954 година и 
во тој поглед значеше напредок. 

3. Заедно со порастот на извозот на инду-
стриските производи наголемен е и извозот на сел-
ско-стопански производи. Извозот на селско-сто-
панеки производи е наголемен за 68,8% во однос на 
1953 година, а спрема досегашните изгледи за околу 
3% понизок од извозот во 1952 година. Ако се остави 
на страна големиот извоз на пченка во 1952 година, 
тогаш овогодишниот обем на извозот на селско-
стопански производи е за 36,4% поголем отколку 
во 1852 година. Намалувањето на извозот на пчен-
ка требаше со значителен дел да се надомести со на-
г ол ем ен извоз на добиток и сточни производи. Изво-
зот на овие производи е поголем за 60% отколку 
во 1952 година и за 75% отколку во 1953 година, 
така што му се доближи веќе на предвоениот 
обем. 

4. За да се реализира вака налогемениот извоз 
и за да се ублажи недостигот од странски сред-
ства, во текот на оваа година се преземени низа 
мерки со цел да се поттикне извозот: 

а) на извозниците им е дадена сразмерно пого-
лема динарска и девизна стимулација отколку ми-
натата година; 

б) воведени се девизни и кредитни олесненија 
за дробни реконструкции во стопанството пр ед опре-

делени за наголемување на извозот, односно нама-
лување на увозот; 

в) дадени се олесненија при склучувањето на 
компензациони работи; 

г) склучени се низа нови трговски спогодби што 
ја олеснуваат размената со нови земји; 

д) создаден е поголем број нови трговски инсти-
туции во странство (мешани трговски комори, тр-
говски бирои, консигнациони складишта и др.) со 
цел подобро да ја организираат и олеснат размената 
со поодделни земји. 

5. Стимулирање^ на извозот го прошири паза-
рот за пласман на нашите извозни производи, со 
што наедно е даден поттик да се наголемо како 
индустриското така и селско-стопанското производ-
ство. 

При поттикнувањето на извозот во пракса секо-
гаш не беа пронајдени најзгодни мерки. Високите 
курсеви на девизите и начинот на пресметувањето 
на извозните коефициенти ја поттикнаа тенденци-
јата кон пораст на цените, особено на селсхо-стопан-
ските производи, бидејќи извозниците на кои со 
примената на инструментите за стимулирање на 
извозот им беше осигурена голема вонредна добивка 
— не водеа сметка за нивото на цените по кои ги 
откупуваа селско-стопанските производи. Додека 
значителното наголемување на извозот на добиток, 
месо и јајца во однос на минатата година се покажа 
во наголемување^ на цените на тие производи на 
внатрешниот пазар, наголемувањето на извозот на 
индустриски производи од друга страна повеќе се 
одрази во недостигот од извесни асортиман*! (по-
фини памучни и свилени тканини и ел.) отколку на 
вкупните стоковни фондови и порастот на цените. 

6. Увозот во 1954 година ќе биде помал за околу 
девет милијарди динари отколку во 1953 година. 
Искажаното намалување произлегува од помалиот 
увоз на опрема и од донекаде помалиот увоз на хра-
на. Увозот на храна е намален и покрај наголемениот 
увоз на пченица поради тоа што во 1954 година от-
падна увозот на пченка, шеќер и. некои други пре-
хранбени производи, кои во 1953 година се увезени 
поради слабата жетва во 1952 година. Спротивно на 
намалувањето на вкупниот увоз наголемен е увозот 
на суровини и други материјали за репродукција 
за 11%, со што е овозможен и поголем обем на 
производството и извозот, иако ова со еден дел оде-
ше на штета и на така недостаточните запасти на 
увозните суровини во претпријатијата. Другиот увоз 
остана главно непроменет во однос на минатата 
година. 

7. Извозните и увозните цени на нашите најва-
жни производи покажаа во целост земено стабилност 
низ минатиот период. Постигнатите извозни цени 
во 1954 година не отстапуваат од цените што се 
реализирани со извозот во 1953 година, додека це-
ните за најголемиот дел на увозните суровини беа 
под нивото на 1953 година. 

8. Дефицитот на платниот биланс во 1954 година 
ќе биде помал отколку во 1953 година спрема процен-
ката за околу 8%. Значително се намалува пасива-
та на трговскиот биланс, која во 1953 година изне-
суваше ^ околу 63 милијарди динари, додека оваа 
година ќе изнесува опрема проценка околу 38 мили-
јарди динари (врз базата на цените франко југо-
словенската граница). 

Намалувањето на дефицитот на трговскиот 
биланс е последица од наголемување!4© на извозот 
за околу 16 милијарди динари и намалување на 
увозот за околу 9 милијарди динари. Фактот дека 
во намалувањето иа- дефицитот на платниот биланс 
не дошло до поголем израз на намалувањето на 
дефицитот на трговскиот биланс главно е после-
дица од наголемената отплата на обврските, кои 
во 1954 година ќе изнесуваат околу 23 милијарди 
динари,*) т.е. за околу 50% повеќе од 1953 година. Со 
каква тежина нивното плаќање го притискува сто-
панството и платниот биланс се гледа од тоа што 

*) Овој износ ги опфаќаа и кусорочните обврски, Џ 
намален е за постигнатото одложуваше на ©верските Цм 
износот околу, а милијарди динари, -
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тие (претставуваат близу една третина од вкупната 
вредност на извозот. 

На крајот на оваа година состојбата на нашето 
задолжување во странство ќе се намали од 103 
милијарди колку што изнесуваше на крајот на мина-
тата година, на 102 милијарди. Меѓутоа, нашето 
вкупно задолжување, заедно со кусорочните кре-
дити, ќе се намали за околу 6 милијарди динари*) 

8. 

ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА 
* 1. Се проценува дека вредноста на општестве-

ните инвестиции во 1954 година ќе изнесува 379**) 
милијарди динари спрема 342***) милијарди дина-
ри во 1953 година што е за 11,1 %< повеќе од вред-
носта на инвестициите во 1953 година.****) 

Поголемите парични средства за инвестиции 
во 1954 година влијае ја на натамошното наголему-
вање на цените на инвестиционите материјали, 
и покрај нагол еменото производство на овие мате-
ријали во 1954 година. 

Земајќи го, за основа нивото на цените на јадро 
во 1953 година за гранките што во поголем дел содр-
жат материјали посредно или непосредно пре до-
пределени за инвестиции, порастот на индексот на 
цените во овие гранки во септември 1954 година 
изнесуваше*****): 

— средства на трудот 107 
— обоена металургија 108 
— цемент НО 
— индустрија за градежни материјали 114 
— дрвна индустрија 123 
— експлоатација на шумите 147 
Порастот на цените во овие гранки покажува 

дека реалниот (физичкиот) обем на инвестициите 
е нешто понизок од обемот искажан во, вредноста 
поради наго домувањето на цените. Порастот на 
цените во помала мерка се одрази врз изградбата 
на објектите на основната инвестициона изградба, 
зашто средствата за нив беа утврдени врз базата 
на декемвриските цени на 1953 година кои се пови-
соки од средните цени на 1953 година. 

2. Во вкупните инвестиции дојде до пораст на 
инвестициите на народните републики, народните 
одбери и стопанските организации, што го пока-
жува следнив преглед: 

(во милијарди динари) 
1953 1954 Индекс 

1954 период период 
јануари-октом. јануари-октом. 1953 

Бруто инвестиции 219,5 260,9 119,0 
Нови инвестиции 160,5 197,7 122,1' 
Инвестиции на основ-

ната инвестициона 
изградба 113,2 92,3 81,5 

Инвестиции на основ-
нава инвестициона 
изградба и извести -

- циите од сојузниот 
буџет 114,9 119,2 104,0 

Инвестициите на народ-
: ките републики, на-
, родните одбори и 

стопанските орга-
низации 45,6 78,5 171,5 

*) Искажаната состојба на нашето задолжување во 
двете години го опфаќаа вкупниот износ на заемите (иако 
уште не се наполно искористени) без кусорочните кредити 
кои се обновуваат. 

**) Проценката на извршувањето за 1954 година е 
искажана врз базата на извршувањето за 10 месеци 1054 
година, спрема Статистичкиот билтен на кредитирањето и 
финансирањето за октомври 1954 година (Билтен бр. 10 — на 
Народната банка на ФНРЈ) и проценката за преостанатите 
два месеци 1954 година. 

*'*) Извршувањето во 1953 година според Статистич-
киот преглед на кредитирањето на финансирањето за 1953 
година (Народна бан«:,а ФНРЈ). ѓ***) Приватните инвестиции во 1954 година проценети 
се на 25.000 милиони динари, што вкупно со општествените 
инвестиции изнесува 402 милијарди динари. 

****#) податоците од Сојузниот завод за статистика и 
евиденција« 

Физичкиот обем на сојузните инвестици а осо-
бено на оние од општиот инвестиционен фонд всу-
шност е понизок во периодот јануари-октомври 1954 
година во однос на истиот период 1953 година, де-
лува заради порастот на цените на инвестиционите 
материјали, а делум зашто за увозната опрема во 
1953 година не се плаќал увезниот коефициент (што 
изнесува 3,1 милијарди динари) ниту данокот на 
промет на производите што се' е содржано во инве-
стиционите износи во 1954 година. 

Во вкупните средства за инвестиции исплатени 
во 1954 година пво периодот јану&ри-октомври уче-
ствуваат инвестициите од општиот инвестиционен 
'фонд и сојузниот буџет со 55,5% опрема 71,5% во 
истиот период на 1953 година, додека инвестициите 
на народните републики, народните одбори и сто-
панските организации учествуваат во 1954 година 
со 44,5% одрема 28,5% во истиот период на 1953, 
година. Ова покажува дека во вкупните инвестиции 
е изменета структурата, со тоа што се намалени 
инвестициите од општиот инвестиционен фонд и 
сојузниот буџет а се наголемени инвестициите на 
народните републики, народните одбори и стопан-* ч 
ските организации. 

3. Изменета е структура на вкупните инвести-
ции и на новите инвестиции, што се гледа од след-: 
ниов преглед: 
* Ш З 1954 

(период период 
јануари-октомври јануари-октомврц 

Вкупни Нови Вкупни Нови 
инве- инве- ливе- инве-
стиции стиции стиции стидни 

A) Стопанството 89,в 86,9 84,3 80,0 
1. Индустрија! 

И рудар-
ство 57,6 62,8 50,8 55,0 

2. Селско сто-
панство 4,4 4,8 4,1 4,6 

3. Шумарство 0,9 0,7 0,3 0,2 
4. Градежни-

штво 4,2 3,9 4,7 5,1 
5. Сообраќај 18,6 10,8 19,6 10,2 
6. Трговија 3,6 3,6 3,7 3,8 
7. Занаетчиство 

и домашна 
дејност* 0,5 0,3 

B) Општествениот 
стандард 10,2 

8. Станбено-ко 
мунална деј-
ност 5,7 7,4 8,7 11,6 

9. Културно-со-
цијална деј-
ност . 1/Г 2,0 2,8 3,6 

10. Инвестиции 
на државните 
органи и 
друго 2,8 3,7 4,2 4,8 

В к у п н о 100,0 100,0 100,0* i00,0 
Структурата на инвестициите во 1954 година' 

се измени во корист на инвестициите на општестве-
ниот стандард. Учеството на општествениот стан-
дард во наките инвестиции во периодот јануари-
октомври 19*53 година изнесува 13,1% додека уче-
ството во истиот период на 1954 година изнесува 
20,0%. 

Во стопанските инвестиции е исто така извр-
шена измена на структурата, и тоа така што е 
намалено учеството на индустријата и рударството 
(што ги опфаќа и инвестициите во прехранбената 
индустрија) од 62,8% во периодот јануари—октом-
ври 1953 година на 55,0% во истиот период на 1954 
година. 

Пораснаа новите инвестиции во 1954 година во 
областа на градежништвото и трговијата. 

Во трошењето на средствата од општиот инве-
стиционен фонд за 10 месеци заостанува користе-
њето на средствата во селското стоп а К О Т Е о, а осо-

13,11 

1Д 

15,7 

1Д 

20,0 
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бено во прехранбената индустрија. Селското с т о 
папство за 10 месеци потроши 50,9%, а прехранбе-
ната индустрија 6,7% од одобрените кредити за 
1954 година. 

Главната причина за застанувањето во инве-
стициите на селското стопанство и прехранбената 
индустрија треба да се бара во тешкотиите преди-
звикани со преминувањето кон новиот систем на 
кредитирање, а кај прехранбената индустрија од-
делно уште и поради задоцнувањтео на осигуру-
вањето на опремата. 

4. Во 1954 година се премина на нов систем за 
{инвестирање врз базата на конкурс кој меѓутоа, 
беше можно во полна мерка да се примени само за 
ковите инвестиции (селско стопанство, прехранбе-
ната индустрија, бродови). 

Новиот систем на инвестирање ги отстрани 
некои слабости на административната расподелба 
на инвестиционите средства и им овозможи на сто-
панските организации, доколку ги исполнуваат 
условите, да добијат средства за инвестирање во 
рамките што ги предвидува општествениот план. 
Новиот систем едновремено даде поголеми гаранции 
^средствата економски порационално да се распре-
делат и да се трошат. 

Освен позитивните искуства при примената на 
конкурсот, се покажа дека граничната интересна 
норма не може да биде исклучително мерило за 

; давање инвестициони кредити. Треба да се земаат 
\ во обѕир и други услови што се карактеристични 

ка ј поодделни гранки за определување на рента-
билитетот на инвестиционата изградба. 

5. Исплатите за инвестиционото одржување и 
, замена за 10 месеци 1954 година- беа за 4,3 милијар-

ди поголеми отколку во истиот период на минатата 
( година и изнесува 63,2 милијарди динари. Вака 
| мали исплати на средствата не даваат вистинска 
; слика на потрошеното, зашто тие произлегуваат 
, делум од тешкотиите во добивањето на опремата за 

замена од странство, а делум и поради бавното 
( пресметување на извршените работи на товар на 
f амортизацијата внатре на самите претпријатија. 

9. 
ПАЗАРОТ И ЦЕНИТЕ 

1. Општествениот шеан за 1954 година предвиду-
; ваше дека во оваа година главно ќе биде запазено 
! нивото на цените на дробно кое се формира во 
1 Декември 1953 година. Под влијание на родната 
{{година и по значителното намалување на цените 
/ јна текстилот во тоа месец забележено е најниско 
; ниво на цените. Но, во споредба со декември 1953 
\ година индексот на цените на дробно е повисок во 
(((октомври оваа година за 13,2%, а во однос на сред-
' поста од 195*3 година е повисок за околу 2,5%. 

Индексот на цените на јадро на сите индустри-
ски производи е поголем во октомври 1954 година 
©а 3% од средното ниво на цените на јадро во 1953 

• Падина. Во однос на декември 1953 година свие 
јцени во октомври 1954 година се повисоки за 8%. 

2. Вакво движење на цените е резултат на деј-
ството на повеќе фактори, од кои се најважни 
следниве: 

а) состојбата на платниот биланс "бараше на-
у ч н и усилби за наголемување на извозот. Наго-

' фемувањето на извозот на некои готови производи 
/^влијаеше да се намали понудата на внатрешниот 
Пазар. Наголемувањето на обемот на извозот, а осо-
бено значителните измени на неговата структура 
1&о смисла на поголемото учество на финалните инду-
стриски производи предизвикаа потреба да се наго-
ст еми стимулацијата за извоз. Давањето на извозна 
)стимулација во пракса секогаш не беше правилно 
Одмерена, и таа на тој начин дејствуваше да се 
»зголемат цените- Ограничувањето на увозот на 

- дотови производи исто така беше причина да пора-
з а т внатрешните цени. 

Факторот што неповолно дејствуваше врз цени-
те беше и високото ниво на девизните курсеви: што 
се формира на пазарот на девизите со непостоење 

на девизни резерви. Неповолниот ефект на ово* 
фактор особено се покажа во првите месеци на 
годината; 

б) овогодишниот слаб род на многу селско-сто-
лански производи имаше исто така значително вли-
јание врз движењето на цените. Пазарните вишоци! 
на скоро сите селско-стопаноки производи, со ис-
клучок на производите на сточарството, значително 
се под предвидувањето. Ефектот на овој фактор 
особено се осети во последните месеци на оваа го-
дина, а тој уште повеќе ќе се покаже во првото 
полугодие на 1955 година; 

CQ Р а з д е л б а т а на националниот доход во 
1954 година не се предвидени резервите со обѕир 
на состојоата во платниот биланс и поради потре-
бата на народната одбрана и завршувањето на об-
јектите на основната инвестициона изградба. Овој 
факт како и високото учество на инвестициите во 
расподелбата на доходот, кој произлегува не само 
поради основната инвестициона изградба туку и 
високите инвестиции на републиките, одборите и 
претпријатијата, дејствуваа врз движењето на це-
ните. 

Отсутноста на резервите во расподелбата на 
материјалните добра дојде дотолку потешко до из-
раз што од 1953 година се пренесени во оваа година 
над 60 милијарди динари неистрошени средства -
на буџетските органи и претпријатијата, кои исто 
така, вршеа притисок врз цените и го зајакнуваат 
ефектот на факторите што произлегуваат од ра-
споделбата на доходот на текуштава година; 

г) недостаточната понуда на. многу производи н^ 
внатрешниот пазар и отсутноста на увоз на готови 
индустриски производи од странство им создаваат 
на многу домашни претпријатија моноиолистичка/ 
положба на пазарот и можност да ги наголемат, 
цените. При таквите услови, ai со ефектот на иии 
струментитв за раеподелба на доходот меѓу мому-
ните и претпријатијата, дојде во текот на оваа/ 
година до израз тенденцијата да се наголеми до-
бивката низ високите цени место да се на голеш! 
добивката со наголемување на производството и со 
намалување на трошоците на производството. 

10. 
ПОТРОШУВАЧКА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

П орастот на цените на индустриските и селско -
стопанските производи неповолно дејствуваше врз 
движењето на потрошувачката на населението и 
движењето на) стандардот на животот во оваа го-
дина. 

Ако потрошувачката на населението во 1954 
година се спореди со реализираната потрошувачка 
во целата 1953 година ќе се констатира извесен 
помал пораст на потрошувачката во 1954 година. 
Вкупната потрошувачка на индустриски селско-
стопански производи во 1954 годишна е поголема за 
околу 4% од потрошувачката во 1953 година, до-
дека средната потрошувачка (на жител) е поголема 
за околу 2%. 

Меѓутоа, во однос на, постигнатото ниво на по-
трошувачката и стандардот на животот во послед-
ните месеци на 1953 година — со кои се сметаше 
и во предвидувањата на Сојузниот општествен 
план за 1954 година — средната потрошувачка на 
населението во текот на 1954 година е во опаѓање, 
зашто цените растеа побргу отколку приходите на 
населението. 

Во однос на минатата година значително пора-
сна во 1954 година потрошувачката на индустриски 
стоки: за 13% вкупната потрошувачка, односно 11% 
потрошувачката по жител. Тоа значи дека ЈВО оп-
штата структура на потрошувачката) се натолеми 
учеството на индустриските производи. Од инду-
стриските производи порастот ка потрошувачката 
е забележен особено нај текстилот и обувките. По-
тоа близу двапати се наголеми потрошувачката на 
јаглен за огрев и покрај тоа што имаше тешкотии 
во поглед на набавката на овој артикал од страна 
на населението, Во структурата ш 
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оваа година се намали; потрошувачката на месо, 
зарзават, овошје и јајца а се на големи потрошу-
вачката на жита. 

Едновремениот пораст на цените на индустри-
ските ш селско-стопанските производи со појако 
нагласениот пораст на* цените на храната особено 
неповолно дејствуваше врз потрошувачката на на-
селението на поголемите градови и индустриски 
центри. Со обѕир на тоа дека. паричните приходи 
на селско-стопанекитз производители од продажба-
та на селско-стопански производи се наголемиле 
значително во однос на минатата година, натаму 
со обѕир на значителниот пораст на приходите на 
селото од работата вон селското стопанство, — за-
што е голем пораст на бројот на лицата на работа 
во селското стопанство во 1954 година во поголем 
дел од село — условите за потрошувачка на сел-
ско-стопанеките производители беа подобри откол-
ку минатата година. 

Тешкотиите во снабдувањето на населението со 
прехранбени и индустриски производи во 1954 го-
дина во прв- ред се резултат на материјалните усло-
ви, врз кои најмногу дејствуваа ограничените мо-
жности на нашиот платен биланс и намалувањето 
на селско-стопанското производство поради лошите 
временски услови. При такви услови сторени се 
големи усилби да се осигури увозот на најважни 
репродукциони материјали за работа на нашата ин-
дустрија и да се наголеми производството на инду-
стриски производи за потребите на населението. 
Увозот на суровини и други материјали за репро-
дукција наголемен е во 1954 година за 11% и по-
крај намаленото користење на странските средства 
за плашње во таа година. Исто така морале да се 
ангажираат големи девизни средства за увоз на 
пченица и маст, за да се задоволат потребите на на-
селението со овие основни прехранбени производи 
и да се одржат нивните цени. Во 1954 година за 
•увоз на пченица и маснотии за јадење се издадени: 
околу 23 милијарди девизни динари, што е околу 
'•18% од вкупните плаќања во таа година. Со зна-
чителниот пораст и со постојаното "одржување на 
високото ниво на зафатеноста со работа во 1954 
година се наголемени паричните приходи на насе-
лението, што исто така придонесе да се одржи и 
донекаде да се наголеми вкупното ниво на потро-
шувачката на населението. 

11. 

КРЕДИТИ ЗА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА 
Одобрените кусорочни кредити во стопанството 

дораснаа за минатите девет месеци на 1954 година 
оа износот од 136 милијарди динари*), додека пора-
стот на користените кредити изнесува 107 мили-
јарди. 

Постигнатиот пораст на индустриското произ-
водство, наголемениот обем на циркулацијата, пу-
штањето во работа нови и проширувањето на еден 
{дел од капацитетите што постојат, како и засилена-
та стоковна размена со странство, и тоа во прв ред 
на секторот на извозот, предизвикаа определен по-
раст на кредитите. Но, со ^ова се објаснува само 
помал дел на вкупното наголемување на волуме-
нот на кредитите во оваа година. Наголемувањето 
на обемот на кредитите во поголема мерка преди-
звикано е со овогодишното движење на цените и 
изменетиот начин за пресметување "и уплата на 
обврските на стопанските организации спрема оп-
штествената заедница, како и измените во новите 
инструменти и системот кои влијае ја врз структу-
рата па цените. Покрај тоа појавата на употреба 
на обртни средства за инвестиции исто така при-
донесе да се наголемо обемот на кредитите. 

Новиот начин за регулирање на обврските на 
пре.тријатијата спрема фондовите и буџетот доста 
ги намали и усетливо временски ги скуси можно-
стите на стопанските организации времено да го 

*) За основа е земена состојбата на кусорочните кре-
дити во стопанството кон крајот на декември 1953 година. 

користат делот на неупатените обврски спрема 
општествената заедница како делоки извор за по-
критие на делот од своите обртни потреби. 

Споменатите фактори битно ја изменија струк-
турата н-а смртните средства на стопанските орга-
низации, и тоа во правец на наголемено учество на 
кусорочните кредити на Народната банка во цело-
купниот износ на обртни те средства што ги кори-
стат стопанските организации. 

Уплатените средства во буџетот и фондовите 
на име обврски на претпријатијата од 1953 година, 
како и од текуштата година, што во значителна! 
мерка биле следени со нивно заменување во прет-
пријатијата со новоодобрежите кусорочни кредити, 
значително се над предвидувањето на' Сојузниот 
општествен план за 1954 година. Трошењето на тие 
средства во минатиот период на 1954 година нега-
тивно влијаело врз пазарот и врз движењето на 
цените, а со тоа посредно и врз натамошниот по-
раст на кредитите, зашто обемот на кредитите се 
усогласувал со изменетите односи на цените. 

На тој начин кредитот беше спроводник, преку, 
кој можеа тенденциите на наголемување^ на це-
ните без пречки да се шират врз целото стопан-
ство. 

Таквите појави и нивното ширење во поголем, 
обем ги олеснуваше и самиот кредитен систем што 
се применуваше во 1954 година. Се покажа во те-
кот на примената дека кредитниот систем што по-
стои, кој беше воведен во текот на 1954 година 
базиран врз -принципот на одобрување кредити! 
преку интересна норма, не располагаше со потребни! 
инструменти, со чија примена би можеле значи-
телно да се ублажат создадените растројства и 
активно да се влијае за локализирање на појавите 
на порастот на цените, а во прв ред кои би ово-
зможиле времено да се неутрализира и одлежи! 
прекумерното барање на пазарот кое произле-
гуваше од вишокот на средствата на буџетот и 
фондовите настанати од порастеното ниво на це-
ните. 

За таа цел ќе биде потребно во 1955 годинава 
се применат инструменти кои ќе овозможат по-
цврстб движење на обемот на кредитите и ограни-
чување на прекумерното барање кое би можело 
да се појави! на пазарот. • 

12. 
РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ОПШТЕСТВЕН 

ПРОИЗВОД 
1. Врз расподелбата на вкупниот општествен 

производ во 1954 година значително влијаеја след-
ниве фактори: порастот на индустриското произ-
водство, значителното намалување на селско-сто-
панокото производство, наголемување^ на извозот 
и неговата стимулација, обемот на инвестиционата! 
изградба и движењето на цените на индустриските 
и селско-стопанските производи и услуги. 

Поволниот развиток на индустриското прои-
зводство и осигурувањето на увозот на жита, како 
и добриот род на се л е ко - стоп ан ек от о производ-
ство во 1953 година, ти ублажија последиците па 
слабиот принос на селско-стопанското производство 
врз движењата во стопанството и врз рас ло дел бата 
на вкупниот општествен производ. 

2. ^Движењата во стопанството различно се 
покажаа врз поодделни категории на потрошувач-
ката. Значително пораснаа расходите на буџетот и 
средствата за инвестиции, додека потрецтузг^г^та 
на населението имаше благ пораст во о.̂ н^с па 
сродност РО 1953 година. 

3. Дружењата во гените з:*..чп течно. : Л / а̂ 
врз односите во рг.сп^че^олта меѓу 
народните републики, народните одбори и пре 
јатијата го средствата со кои упрг.г.у::аат С:г.::ј la-
Tin е 

а) Раскол ите на Федерацијата се него лемеви во 
текот на годината: 

— за " да се наголеми стимулации ата за пзпоз 
од кој во значителна мерка зависеше осигурува-
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њето на индустриското -производство и исхраната 
на населението, со увозна храна' и суровини, 

— за да се осигурат потребни средства за .про-
должување на основната инвестициона изградба од 
која во значителна мерка зависи натамошниот 
пораст на индустриското производство. Со ова е 
ублажен ефектот на наголемените цени врз извр-
шувањето на програмата на основната инвестици-
она изградба. 

Наголемените расходи на Федерацијата се дви-
жат во рамките на приходите што се реализираат 
во оваа година. 

б) Средствата со кои управуваат народните 
републики, народните одбори и претпријатијата 
значително се поголеми од предвидувањата според 

Сојузниот општествен план за 1954 година. 

Вака наголемените средства влијаела значи-
телно да се на го лем ат расходите на буџетот и 
интестициите. 

4. Движењето на цените различно се покажа 
врз поодделни подрачја во поглед на реализира-
њето на средствата. Индустриски поразвиените 
подрачја од наголемените цени реализираа значи-
телно поголеми средства, додека врз поодделни 
селско-стопански реони и стопанско неразвиени 
подрачја движењата на цените се покажаа во 
спротивна смисла. 

5. Високите парични средства реализирани во 
текот на годината од своја страна влијае ја врз 
движењето на цените, и за постабилни односи врз 
пазарот од битно значење е повлекувањето од цирку-
лацијата }ia паричните средства настанати од наго-
лемените цени, за да не се продолжи нивниот ефект 

и во 1955 година. 

В Т О Р Д Е Л 
СМЕРНИЦИ ЗА РАЗВИТОК НА СТОПАНСТВОТО ВО 1955 ГОДИНА 

За развојот на стопанството во 1955 година ка-
рактеристични се следниве моменти: 

1. Постигнатото ниво на индустриското прои-
зводство во 1954 година, пуштањето во работа 
нови капацитети, поповолните услови за работа на 
преработувачката индустрија овозможуваат значи-
телен пораст на индустриското производство и по-
целосно користење на капацитетите и тоа како во 
гранките на базичната така и во гранките на пре-
работувачката индустрија. 

Создавањето на поповолни услови, наголемените 
материјални вложувања и мерките за унапреду-
вање на селското стопанство што се преземени до-
сега и кои ќе се преземаат во 1955 година претста-
вуваат основа за постепен пораст на селско-стопан-
с к о ^ производство. Врз таа основа и при нормални 
климатски услови може да се очекува дека селско-
стопанското производство ќе биде на малку пого-
лемо ниво од досегашното средно производство. 

2. Наголемување!^ на извозот претставува осно-
веч предуслов за развојот на стопанството и во 
1055 година. Значителни обврски по странските 
заеми, намаленото користење на странските сред-
ства за плаќање и високиот увоз на храна поради 
слабиот род во 1954 година бараат што поголемо 
реализирање на сопствени девизни средства. Во 
вакви услови наголемување^ на индустриското 
производство во најголема мерка зависи од успе-
шното извршување на извозот. 

3. Средствата за вкупни инвестиции во 1955 го-
дина се предвидуваат на пониско ниво отколку во 
минатата година. Ангажирањето на средствата за 
објектите на основната инвестициона изградба е 
намалено во однос на 1954 година за да се заврши 
поголем број објекти што ќе овозможи натамошни 
измени во структурата на инвестициите. 

4. НаголемуЕањетб на потрошувачката на на-
селението во 1955 година е засновано врз порастот 
на производството и нзголемувањето на паричните 
приходи на населението. За да се постигне предви-
дениот пораст на потрошувачката се предвидува 
преземање определени мерки во областа на сто-
ковно-паричните односи и соодветни мерки за сре-
дурл"Бе на па'ирот. 

5. За да се воспостават постабилни односи во 
стопанството и на пазарот и за да се реализираат 
предвидените пропорции во расподелбата на нацио-
налниот доход се предвидува создавање задолжи-
телни резерви од сите средства што во текот на 
годината ќе ги реализира Федерацијата, народните 
републики, народните одбори и стопанските орга-
низации. 

6. Во 1955 година ќе се спроведат измени во 
начинот на ра еп од ел бата на доходот на стопански-
те организации и начинот на формирање на пла-

тите. Со овие измени треба да се поттикне инте-

ресот на стопанските организации за наголемување 
продуктивноста на трудот. Исто така со овие изме-
ни се проширува рол јата на народните одбори во 
поглед на формирањето на платите во стопанството. 

Г Л А В А I 
ИНДУСТРИЈА 

1. 
Натамошниот развиток на индустријата во 1955 

година се базира на пуштањето во работа нови 
индустриски капацитети, освојување ново прои-
зводство и поттикнување развитокот на прерабо-
тувачката индустрија, при што ќе се преземат уште 
и следниве мерки: 

а) осигурување снабдувањето на индустријата 
со суровини и,- со поважни помошни материјали по 
постабилни, курсеви; 

б) осигурување потребни средства ва набавка 
странски лиценцни, кооперација со странски прет-
пријатија, како и помагање унапредувањето на про-
изводството и меѓусебна соработка на домашните 
претпријатија со цел да се освои постепено ново 
производство; 

в) стимулирање на индустрискиот извоз вооп-
што и ограничување понебитен увоз и нестоковни 
плаќања, водејќи сметка за ефектот на тие мерки 
на внатрешниот пазар; 

г) проширување можноста за користење на 
амортизацијата и коректура во нормите на аморти-
зацијата кај поодделни стопански гранки, а осо-
бено кај термоцентралите, претпријатијата на цр-
ната металургија, рудниците на јаглен, на неме-
тали, метали и некои групи претпријатија на ггое-
хранбената и градежната индустрија и на со-
обраќајот; 

д) за да се создадат поповолни услови за по-
стабилни цени и за ублажување диспаритетот во 
цените, ќе се извршат коректури на данокот на 
промет кај еден дел производи и ќе се примени! 
пошироко диференцирање на интересот на основни-
те средства кај некои гранки (на пр.: во црната 
металургија, графичката индустрија, индустријата 
на градежни материјали, прехранбената индустрија 
и весникарско-издавачката дејност). 

« 

2. 
Тргнувајќи од постигнатите резултати во 1954 

година и анализата на можноста на производството, 
потрошувачката, извозот и увозот и општата со-
стојба на платниот билала се предвидува општ 
пораст на индустриското производство во 1955 го-
дина за 14% во однос на проценката н|а шзшдузд-
њето во 1954 година. < v^.-
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Се предвидува следно наголемување обемот на 
производството: 

Индекси на физичкиот обем на 
индустриското производство 

1954 
1953 

(проценка 
на извр-

шувањето) 

1955 
1953 

1965 
1954 

индустри-
ско производство 
(без бродоград-
бата, 1рафичката 
и филмската ин-
дустрија) *) 115 131 114 
Врз база на искажаниот пораст на индустри-

ското производство може да се очекува следниов 
пораст на физичкиот обем на индустриските про-
изводство по гранки; 

Индекси на. физичкиот обем на 
индустриското производство 

1954 
1953 

1955 
1953 

1955 
1954 

Производство на 
електрична енер-
гија ИЗ 129 115 

Производство и 
преработка на 
јаглен 116 127 109 

Производство и 
преработка на 
нафта 121 140 119 

Црна металургија 134 176 133 
Обоена мета-

лургија 104 125 120 
Производство и 

преработка на 
неметали 115 151 132 

.Метална инду-
стрија 117 136 116 

Ел егстр ©инду-
стрија 116 146 126 

Хемиска инду-
стрија 121 155 128 

Индустрија на * 

градежни ма-
теријали 102 116 114 

Дрвна инду-
103 100 стрија 103 103 100 

Производство и 
преработка на 

128 118 хартија 108 128 118 
Текстилна инду-

141 116 стрија ^ 122 141 116 
Индустрија на 

114 123 108 кожи и обувки 114 123 108 
Индустрија на 

126 103 гума 122 126 103 
Прехранбена ин-

108 111 103 дустрија 108 111 103 
Тутунова инду-

13в . 122 стрија 13в . 122 89 
Вкупно индустрија 115 131 114 
Порастот иа бродоградбата во физичкиот обем 

во 1955 година во однос на 1954 година изнесува 
3%, на графичката индустрија исто така 3%. 

Производството на елеќтроекергија во 1955 
година во однос на извршувањето во 1954 година 
се наголемува за 490 милиони KWh. И покрај висо-
киот пораст на производството, потребита од елек-
троенергија не ќе можат да се задоволат во целост. 

И во текот на 1955 година ќе се покаже недостиг 
на ел ектроенергијата во НР Србија, кој ќе се убла-
жи донекаде со пуштањето во работа да леку води 
меѓу Босна и Херцеговина и Србија. Дури со пу-

*ГВо однос на 1952 година порастот на производството 
џо 1953 година изнесува И»/о, во 1964 година 27%, а предви-
д е н ^ корист во 1959 година 45»/§. 

цртањето во работа на хидроцентралата Зворник 
и термоцентралата Колубара потребите ќе можат да 
се задоволат во основа. 

Потребите од електроенергија за подрачјата на 
Словенија и Западна Хрватска не ќе можат да се 
задоволат во целост во текот на зимските месеци 
(јануари, февруари и декември) ни во 1955 година, 
а во Далмација недостигот од енергија ќе настапи 
во текот на летните месеци. 

Во текот на 1955 година ќе се вршат подготовки 
за организирање единствен ел ектро стопански си-
стем и воведување единствени цени во електро-
енергијата. 

Производството на јаглен во 1955 година 
според предвиденото извршување за 1954 година 
се наголемува за еден милион: тони или 8%, а спо-
ред реализирањето во 1953 година за 3,1 милиони 
тони или 28%. Предвиденото наголемување е нај-
големо кај лигнитот и во однос на 1953 година изне-
сува 50%, а во однос на 1954 година 10%. 

Се предвидува дека со наголеменото производ-
ство во 1955 година ќе се (подобри снабдувањето на 
потрошувачите во споредба со 1954 година, и тоа 
пред с& со лигнит. 

3. 
Во врска со довршувањето на објектите од 

основната инвестициона изградба во 1955 година 
ќе се пуштат во работа нови капацитети што по 
извршувањето на пробната работа постепено ќе по-
стигнат следно производство, изразено во нивните 
главни производи*): електрична енергија 600.000MWh 
со сила на генераторите од 160MW; сушен јаглен: 
800.000 т/год., кокс 225.000 т/год., преработка на* 
сурова нафта 330.000 т/тод., сурово железо 227.000 1 

т/год., суров челик 380.000 т/год., вал јани производи: 
на црната металургија 243.000 т/год., цинк 12.000, 
тј год., валјани производи од алуминиум 16.000 т/год., 
цемент 550.000 т/1год.. керамика 10.000 т/год., стакло 
13.680 т/год., сумпорна киселина 50.000 т/год., супер-
фосфат 60.000 т/тод., калцинирана сода 50.000 т год., ! 

каусгичнч. сода 26.000 т/год., течен хлор 1.150 т/год.. 
хромни соли 5.000 т/год, сулфитна целулоза 19.100 
т/год., сулфатна целулоза 24.000 т/год., рото-хартија 
20.000 тЃгод., и начфОн-хартија 22.000 т/год. 

4. 
Со обѕир на општиот пораст на индустриското 

производство, на пуштањето во работа нови капа-
цитети, на ефектот на новиот платен систем во 
стопанството, се предвидува дека произволност^ на 
трудот во 1955 година ќе порасте. Се оценува дека 
наголемување^ бројот на лицата на работа во ин-
дустријата ќе изнесува околу 60.000 во однос на 
средниот број во, 1954 година. 

ГЛАВА 11 
СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

1. 
Кон натамошниот развиток на селско-стопанско-

то производство ќе придонесат: 
а) мерките за унапредување на селско-стопан-

ското производство и осигурување на средствата 
за нивното спроведување; 

б) Мерките за средување на пазарот на селско-
стопанските производи; 

в) Наголемениот волумен на индустриските про-
изводи за размена со селото. 

Унапредувањето и порастот на селско-стопан-
ското производство со наголемување приносите ќе' 
се овозможат: 

а) со наголемена употреба на вештачки ѓубриња, 
за -која цел се осигурени во платниот биланс за 1955 
година 2,5 милијарди динари. 

Со наголеменето производство и со увозот, по-' 
трошувачката на вештачки ѓубриња ќе изнесува 
(во тони): 

*) Во планот за 1955 г. само де дум е сметано со про-
изводството на капацитетите од одделот 3. 
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1953 1954 1955 
(проценка на 

извршувањето) (план) 
Азотни ѓубриња 49.000 120.000 180.000 
Калиеви ѓубриња 18.000 40.000 60.000 
Фосфорни ѓубриња 65.000 120.000 200.000 

Вкупно 132.000 280.000 440.000 
б) со попустот при купувањеето на селско-сто-

,П1ански машини, алат, вештачки ѓубриња, гориво и 
мазиво — од 35 до 80%, што вкупно изнесува 13,6 
милијарди динари во 1955 година, спрема 6 мили-
јарди во 1954 година, — ќе се овозможи значително 
проширување на нивната набавка и употреба во 
селско-стопанското производство. 

За редно одржување и подобра експлоатација 
на машинскиот парк што постои во стопанство се 
осигурува регрес за набавка резервни делови од 
домашното производство и од увоз како и олесну-
вања во примената на инструментите на општестве-
ниот план и при добивањето кредити за сите спе-
цијализирани работилници и сервиси за поправање 
селско-стопански машини; 

в) со формирање фондови за унапредување 
селско-стонанското производство во Федерацијата, 
републиките и околиите. Средствата од овие фон-
дови ќе се употребат за преземање мерки за наголе-
мување селско-стопанското производство, а особено: 

— воведување премии за елитен семенски ма-
теријал и регрес за сортна семенска стока на жита-
та, за што во прв ред се пред опре де лени средства 
од сојузниот фонд за унапредување селското сто-
панство: 

— организирање триерски станици за пречисту-
вање и дезинфекција на семиња кај земјоделските 
задруги и народните одбори на општините што би 
требало да се осигури предимствено од околиските 
фондови за унапредувале и врз база на кредити од 
општиот инвестиционен фонд; 

— организирање демонстрациони опити, поши-
роко воведување крмни растенија во плодоред со 
премирање на семињата, оснивање разни сервиси 
за унапредување на селското стопанство, премирање 
посеви и квалитетен расплоден добиток и други 
мерки со цел да се наголеми употребата на агро-
техниката во селското стопанство. Средствата' за 
вакви мерки би требало да се оспорат од околи-
ските и републичките фондови за унапредување на 
селското стопанство; 

— подигање овоштарско и лозарско производ-
ство со одделни премии за квалитетниот посадочен 
материјал и за новоподигнати и обновени овошни 
градини и плантажни лозја од републичките и 
околиските фондови за унапредување на селското 
стопанство; 

— стимулирање изградбата на гноишта и сило-
си за храна за добиток со одделни субвенции од 
средствата на републичките и околиските фондови 
за унапредување на селското стопанство; 

— стимулирање пошироко производство на ква-
литетниот расплоден материјал во сточарството — 
со одделни премии за расплодни грла, што би тре-
бало исто така да се осигури од републичките и 
околиските фондови за унапредување на селското 
'стопанство; 

— премирање расплоден добиток на саеми и из-
ложби; 

— организирање станици за вештачко осеме-
нување на говедата на некои поважни сточарски 
подрачја; 

г) со продолжување финансирањето на започ-
натите мелиорациони објекти, како и со финанси-
рање нови објекти по средством конкурси ед оп-
штиот инвестиционен фонд — доколку е во пра-
шање реконструкција, дополнување и замена на 
мелиорационите објекти што постојат и нивното 
оспособување за експлоатација,' за одводнување 
нови поврвнини и изградба на системот за навод-
нување. 

Работите за уредување бупци, регулација на 
реките и одсудна ол поплав бтт т г - ^ л ^ ла се фи-

нансираат од средствата на народните републики ц 
народните одбори; 

д) со проширување и натамошно развивање на 
мрежа станици за заштита на растенијата со це,$ 
да се води борба против растениските болести ц 
штетници што поефикасно. Овие мерки би требал^, 
да се финансираат од буџетските средства на на«* 
родните републики и народните одбори, како и 
средствата на селско-стопанските организации; 

ѓ) со наголемување продуктивноста на добиток 
кот и сточното производство, што ќе се овозможи! 
предимствено со следниве мерки: 

— со наголемување крмната база со субвенции 
опирање производството на семиња од крмни ра« 
стени ја, што ќе влијае и врз проширувањето на се! 
идбата на овие растенија; 

— со подигање фабрики и работилници за npef 
рабо тка на храна за добиток од одделни средства! 
на општиот инвестиционен фонд; 

— со увоз на квалитетен расплоден добиток 
за која цел се предвидени во платниот биланс по« 
тревни девизни средства; 

— со контмнгентирање, односно со забрана на 
извозот на храна за добиток; 

— со проширување и натамошно развивање на 
мрежата на ветеринарните станици, амбуланти и бол« 
ници, со цел да се отстрануваат заразите и боле-
стите кај добитокот и штетниците. Средствата за! 
овие мерки би требало да се осигуруваат од буџе-
тите на народните републики и народните одбори? 

— со мелиорации и со правилно користење ка-
план ин ските пасишта, со изградба поила на нив> 
патишта и друго. Средствата за овие мерки би тре-* 
бало да се осигурат од буџетите на народните ре-
публики и наводните одбори; 

е) со проширување и натамошно развивање на 
мрежа станици, заводи и други установи за уна-
предување на селско-стопанското производство за 
која цел ќе се предвидуваат потребни средства ОД 
сојузните средства, буџетите на републичките ј! 
народните одбори и од фондовите за унапредување 
на селското стопанство; 

ж) со продолжување започнатата изградба на об« 
јектите на прехранбената индустрија (кланици, ла* 
дил ници, силоси, мелници) за која цел ќе се пот 
трошат 7,6 милијарди динари. Во рамките на оваа 
сума се предвидени средства за реконструкција нау 
фабриките за шеќер, за м&сло, на каделарите и 
изградба на фабрики за сточна храна и опрема на 
претпријатијата за промет со селско-стопански 
производи. 

8. 
Во 1955 година за инвестициите во селското 

стопанство се предвидува во општиот инвестици-
онен фонд износ од 16.000 милиони динари и с4 
осигуруваат подобри услови за кредитирање. Одо-* 
брувањето на кредитите останува и натаму во рам* 
ките на конкуренте, зашто во сегашните услови! 
може на овој начин најдобро да се осигури правила 
ното усмерување на инвестиционите вложувања во 
селското стопанство. ; 

Од средствата на општиот инвестиционен фонд 
за унапредување на селско стопанство и опремата, 
на селско-стопанскиот пазар на главното жито-*: 
родно подрачје во ФНРЈ — Војводина и Источна 
Славонија — ќе се издвојат одделни средства. 

Со воведување одделни олесннија како што се 
ослободување од плаќање интерес на основните1 

средства и данок на добивката, со намалување ин-
тересот на обртните средства, како и со создаван^ 
резервни фондови и со полно користење на упла-
тената амортизација, — се создаваат поповолни 
можности за поголеми инвестициони вложувања 
кај сите селско-стопански производителни органи-
зации и други стопански органзации и установи 
сврзани за работата во селското стопанство. 

4. 
За средување на пазарот на се леко-стопан ските 

производи а со тоа и за создавање поповолни усло-
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ви за развојот на сел еко -стопанското производство 
особено ќе придонесат: 

а) проширување системот на контрахирање 
селско-стопански производи пред да почне свадба-
та и производството, со давање безинтересен аванс 
во средства за производство: во семе, ѓубре, сред-
ства за заштита на растенијата и добитокот, како и 
во готови пари; 

б) поголемото учество на пазарот воопшто — и 
одделно во продажбата на дробно, на селско-сто-
ранските производителни организации, задруги-
ве и земјоделските стопанства со цел да се реа-
лизираат сел еко- стоп анскит е производи што по-
поволно; 

в) усовршувањето и јакнењето системот на тр-
говијата и контрахирањето .на селско-стопански 
производи и подобрувањето техничката опрема на 
стопанските организации што се занимаваат со 
Прометот на овие производи. 

Со создавањето поповолни услови за развој на 
јСелско-стопшкжото производство и со средување 
Пазарот а во согласност со расположивите средства, 
^постепено ќе се отстранува диспаритетот што по-
стои теѓу цените на житата и цените на другите 
селско-стопански производи, како и меѓу цените 
на свлоко-стопанските и индустриските производи. 

5. 
Во 1956 година се создаваат услови за наголе-

џеа обем иа размената на стоки со селото, поради 
тагшммување стоковните фондови и наголемување 
приходите на производителите, и тоа: од нагол еме-
Ното селско -стопан еко производство, од наго ле ме-
ките кредити и врз база на проширување повла-
стиците за купување индустриски стоки за сел-
ско-стопанското производство. 

6. 
Врз основа на досега преземените мерки и мер-

ките алто се предвидуваат во 1955 година, може да 
ѓе очекува дека селско^етошнского производство 
ќе се движи малку кад нивото на средно родна 
година. 

7. 
Оданочувањето на селско-стоианските произво-

дители врз база на катастарскиот доход што поч-
нало да се воведува во 1964 година уште натаму ќе 
се зажарене и прошири во 1955 година на подрач-
јата каде што се завршени елаборатите, како и на 
нови подрачја каде што ќе биде воведен катастар. 

За да има новиот систем на оданочување што 
поповолен ефект, народните одбори ќе вршат во 
текот на 1955 година исправки во катастарот поради 
измени во имотните односи, ќе вршат пре класи-
рање на земјиштата и ќе ги согласат скалите на 
катастарскиот приход. Во 1955 година ќе се ублажи 
И прогресијата во даночните норми, според состој-
бата во 1954 година. За подобро природување кон 
пазарните услови, народните републики се овла-
стуваат да можат при пресметувањето на катастар-
скиот приход да 'отстапат во определен процент од 
средните цени, според условите на поодделни око-
лии, односно реони. Исто тако треба да се пристапи 
кон повторно пресметување на катастарскиот доход 
од селското стопанство, врз основа на фактичкото 
и обичаенето производство во поодделни околии. 

ГЛАВА ЈИ 
ШУМАРСТВО 

1. 
За развојот и унапредувањето на шумарството ^ 

се предвидува да се преземат особено следниве * 
мерки. 

а) засилена изградба на шумски комуникации 
Обради порационално користење на шумскиот фонд, 
а особено заради заштита на веќе исцрпените ре-
рни, со што ќе се сторат подостапни уште неиско-
ристените или недостаточно искористените реони; 

б) пошумување нови поврвнини со кои се про-
шируваат сегашните обрастати поврвнини со видови 
дрвја со висок прираст (тополи и ел.); 

в) обогатување на чистите букови шуми со 
игло ли сни видови дрвја; и 

г) пошумување и мелиорации на голи терени 
за да се спречи ерозијата, однесувањето на земја 
и санирањето на поројните подрачја. 

За таа цел ка ј народните републики и народ-
ните одбори ќе се пристапи во 1955 година кон о-
снивање фондови за-унапредување на шумарството, 
од кои ќе се осигурат средствата за спроведување 
на горните мерки. Средствата на овие фондови ќе 
се осигуруваат предимствено од приходите од шум-
ските такси. Доколку средствата на овие фондови 
не би биле достаточни, народните републики и на-
родните одбори би требало да осигурат ш п - г - т и 
средства од своите буџети. 

Кон натамошното унапредување на шумарство-
то ќе се придонесе и средувањето на организацијата 
на шумарството со донесување законски прописи. 

Шумските стопанства ќе осигуруваат од своите 
редовни приходи средства за одржување на шум-
скиот фонд што постои, и тоа: 

— за пошумување ка редовните и старите се-
чишта, шумските згаришта и шумските чистини; 

— за мелиорации на деградираните шуми и 
шикари; 

— за одгледување и заштита на шумите со чи-
стење младите шуми, со чувањето на шумите од 
пожар и со одржување хигиенски мерки за зашти-
та од инсекти и растениски болести; и 

— за премер не шумите, дрвните маси и при-
растот со цел да се состават уредни елаборати. 

2. 
И во 1955 година се намалува вкупниот обем 

на сечењата во споредба со претходните годиш! со 
цел обемот на сечењето да се доближи постепено 
што повеќе до прирастом Вкупниот обем на сече-
њето во шумите во општоопштествена сопственост 
потребен за задоволување на индустријата, рудар-
ството, сообраќајот, широката потрошувачка и из -
возот на дрвните производи ќе остане на истото 
ниво како и во 1954 година, но ќе се намали обемот 
на сечењата за локални потреби на сметка на по-
доброто користење на внатрешните резерви. За да 
се осигури снабдувањето на градовите со" најнужни 
потреби од огревно дрво, Сојузниот извршен совет 
може да определува обврски по народните репу-
блики за исиорачка на огревно дрво за шип ока 
потрошувачка. 

Народните републики ќе го опрр ̂ елат од вкуп-
ниот шумски фонд обемот на с е е њ а т а по поод-
делни реони. 

За да се среди пазарот на дрвја и натаму ќе се 
применува прогресивниот данок на промет на дел-
кан материјал од ела и смрека и ќе се определу-
ваат највисоки цени на дрвото на пењу шк а. 

3. 
Се предвидува дека сечењето на дрвната маса 

во шумите во општоопштествена сопственост ќе 
изнесува 15,300.000 м3 што го осигурува производ-
ството на техничкото дрво за внатрешниот пазар 
и за извоз, како и на дрво за огрев на нивото од 
1954 година. 

ГЛАВА IV 
СООБРАКАЈ 

1. 
Развитокот на сообраќајот во 1955 година с^ 

осигурувало натамошната инвестициона изградба 
на сообраќајни објекти — железопатни линии, пати-
шта, морски пристаништа, пловни и возни средства 
и телеграфско-телефонски врски во поголем обем 
отколку во 1954 година. 

За да се осигурат потребите од наголеменист 
стоковен и патнички сообраќај во 1955 година се 
предвидува поголем обем на одржувањето на сооб-
раќајните средства што постојат и поширока за-
мена на, дотраените. За таа цел се наголемуваат 
амортизационите фондови на сообраќајните прет-
пријатија за 1 ј %, со уплата на полиза амортизација 
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и кај Југословенските железници, и се осигурува 
полно користење на амортизацијата кај сите сооб-
раќајни гранки. 

За да се осигури инвестиционата изградба, како 
и обновата и замената на сообраќајните средства 
предвидени се поповолни услови за увоз на дефи-
цитарни делови и опрема. 

Со цел да се прошират, обноват и рек оне труп-
раат сообраќајните капацитети во 1955 година се 
ослободуваат од сојузниот данок на добивката и 
основаат сопствени инвестициони фондови од овие 
средства, освен железничкиот и поштенско-теле-
графско-телефонскиот сообраќај, уште и јавниот 
патнички, речен и воздушен сообраќај, поморско-
бродарските претпријатија за локална пловидба., 
претпријатијата на пристаништата и складовите 
и претпријатието „Бродоепас". 

Во врска со порастот на надворешно-трговската 
размена, заради заштеда на девизи и подобро иско-
ристување на домашниот бродски простор, се пре-
земаат мерки за осигурување поголемо учество на 
домашната флота во извозот и увозот, кое ќе и* 
одговара на големината на нашата флота и на оп-
штите услови на работењето на меѓународниот по-
морски пазар, како и за префрлување превозот на 
стоки од надворешно-трговската размена од суво-
земниот на водниот транспорт. 

Според предвиденото наголемување на произ-
вод ството и стоковната циркулација, како и тен-
денцијата на натамошниот пораст на патничкиот 
сообраќај, се предвидува следново наголемување на 
^физичкиот обем на сообраќајот: 

И н д е к с и 
:?-5 1??5 

1953 1953 1954 
Вкупен сообраќај 107,1 112,7 105,5 

.(Стоковен сообраќај 1. 10о,и 
'Патнички сообраќај 103,5 113,8 105,0 
ПТТ сообраќај 102,4 104.2 101,8 
©о тоа: 
Железнички сообраќај 

— стоковен 107,7 115,7 107,3 
— патнички 105,3 108,7 103,2 

Поморски сообоаќај 
— стоковен 102,4 105,0 102,0 
— патнички 107,7 125,0 116,0 

Со цел да се задоволат подобро потребите од 
превоз на стоки и патници се предвидуваат: 

а) во железничкиот сообраќај наголемување на 
товарниот нагонски парк способен за сообраќај 
средно за 9%, а на патничкиот за 7%. Ова наго-
лемување ќе се постигне со проширување обемот 
на поправање вагони и со пуштање во сообраќај 
нови железнички автобуси, како и курсни патнич-
ки вагони за подобрување на патничкиот сообраќај 
и туризмот; 

б) во поморскиот сообраќај наголемување на 
патничките места средно за 20%; 

в) во речниот сообраќај наголемување на влеч-
нато. сила на тзглачите за 15% и на товарниот про-
стор со поголем дел од обновата, а со помал од но-
Еоградбата; 

г) во патничкиот и градскиот сообраќај извесно 
наголемување капацитетот на возниот парк од до-
машното производство. 

3. 
Движењето на инвестициите во соснора кд јо: го 

покажуваат следниве табели: 
И и д е к е и 

195 х 1955 «,055 
1933 1Р53 1054 

Ное:; иа^естицип 120 104 
Вкупни инвестиции 125 1 :;;5 103 

Но гл инвестиции во милиони динари: 
1953 1954 1955 

24.500 29.600 30.80® 

Освен тоа се предвидуваат инвестиции во на-
родните републики за изградба на патишта. 

Поголемите вкупни инвестиции овозможуваат 
да се наголемат транспортните капацитети особено 
во железничкиот сообраќај, со што во превозот на 
стоки и патници се осигуруваат подобри услови 
отколку во 1Ѕ54 година. 

Од позначителни инвестициони објекти во 1955 
година се (предвидени: продолжување изградбата на 
железопатната линија Белград—Бар и интензиви-
рање изградбата на железопатната линија Сара-
ево—Плоче; изградба на патишта од страна на Ју-
гословенската народна- армија; натамошна изградба 
на поморски и речни бродови во вредност 9.ЗОО ми-
лиони динари и изградба на меѓународни теле-
граф ско-телефонски врски. 

4. 
За успешното работење на пасивните сообра-

ќајни претпријатија се осигуруваат дотации од фон-
дот за регрес и дотации на воздушниот сообра-
ќај и патничката пловидба на поморскиот и речниот 
сообраќај во износ од 1.472 милиони динари. 

5. 
Тарифите во сообраќајот се предвидуваат во 

истото ниво како и во 1954 година, со помали корек-
тури во поморско-натничкит, поштенско-телеграф-
ско-телефонскиот и патниот сообраќај, како и со 
извесна ревизија на тарифите во железничкиот со-
обраќај, за да се согласат тарифните ставови со из-
мената на структурата на стоките во превозот. 

ГЛАВА V 
ГРАДЕЖНИШТВО 

1. 
Натамошниот развој на градежништвото ќ<» 

овозможи: 
а) наголемување на производството на матери-

јали за градење за кое се очекува да ќе изнесува: 
Индекс 

1954 1955 1955 
1954 

Цемент ООО тони 1.400 1.800 129 
Бетонско железо тони 38.000 70.000 184 
Железнички шини тони 40.000 50.000 125 
Санитарна керамика тони 600 2.000 333 
Керамика за градежништво 

тони 10.000 17.000 170 
Леени цевки тони 13.000 23.000 177 

Така наголемениот обем на производството на ма-, 
теријали за градење и инсталациони материјали, 
што речиси во целост го заменува досегашниот 
увоз, олеснува натаму да се менува структурата на 
инвестициите, како и подобро да се одржуваат 
објектите што постојат. 

За да се отпочне со штедење дрва и со замену-
вање на дрвото во градежништвото со други мате-
ријали, се предвидува да се издвојат во општиот 
инвестиционен фонд одделни средства за изградба 
на уреди кои ќе служат за производство на мате-
ријали за замена на дрво, уреди; за подобро кори-
стење на дрвната маса и за унапредување на про-
изводството на градежни материјали; 

б) изменетата структура на инвестициите и по-
големиот обем на работите за одржување на објек-
тите ќе бара поголем број градежно-занаетчиски 
дуќани и претпријатија. Заради успешното рабо-
теле и натамошниот развиток на оние што посто-
јат и поголемо поттикнување за сопирање нози. се 
ослободуваат од сојузниот данок на добивката ѓра-
д е ж м о - з а ч а е тт i ис кт i т е дуќани и претпријатија, а ка-
раните одбори се овластуваат да ги определуваат 
другите економски1 инструменти. 

ч 
Со поголемото проп^зодстсо и натамошното 

освојуваibe на градслчи^еа —ЦТ1ја 0д страна 
на домашната индустрија го 1955 година за граде-
жните претпријатија се создаваат подобри услови 
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за отстранување на нивната недостаточна снаб-
деност. 

Условите за развиток на оние што постојат и 
оснивање нови градежни претпријатија ќе се подо-
брат со предвидениот начин за регулирање одно- ' 
сите меѓу претпријатијата и погоните и народните 
одбори во рамките на новите прописи. 
• ' ГЛАВА VI 

ТРГОВИЈА И УГОСТИТЕЛСТВО 
1. 

Во 1955 година трговијата ќе се развива врз осно-
вите што во оваа година се поставени со децентра-
дизаџијата на трговската мрежа и со поврзување 
платниот фонд со реализираниот промет, со исправ-
ките во организацијата што ги налага сегашното 
претерано распарчување на мрежата. 

Освен тоа ќе се преземаат и други мерки за 
подобрување организацијата на пазарот, особено на 
пазарот на селако-столанските производи кој е зао-
станат и несовремен (контрахирање, организирање 
прометот на јадро во производните реони и потро-
шните центри). « 

Во поглед на- примената на економските ин-
струменти се предвидува и за идната година дава-
ње повластени интересни норми за претпријатијата 
за промет со житата, мелниците и силосите, како 
И ослободување од интерес на основните средства 
и амортизацијата (за потребите на замената) за згра-
дите што ги користат трговските претпријатија. Би-
дејќи средствата што трговските претпријатија« за 
промет со селско-стопански производи ги издвоју-
ваат во својот инвестиционен фонд не се доста-
точни, се предвидува нивното наголемување, како 
и осигурување одделни предопределени кредити за 
спрема на пазарот на селско-стопанските производи. 

2. 
Реорганизацијата во угостителството спроведена 

џо текот на 19*54 година претставува основа врз која 
бе се развива угостителството и во идната година. 

Во 1955 година наполно ќе се спроведува прин-
ципот на поврзување платниот фонд и другите фон-
дови на угостителските организации со реализира-
ниот промет. 

За да се придонесе кон подобриот развиток на 
туризмот во 1955 година, угостителските и тури-
стичките претпријатија се ослободуваат од сојузни-
от данок на добивката, а другите инструменти ќе 
ги определат народните, одбори во согласност со 
својата политика на разбивање на оваа стопанска 
Област. 
* ГЛАВА VII 

ЗАНАЕТЧИСТВО 
Во 1955 година народните одбори ќе имаат многу 

поголема можност да водат политика за развојот 
на занаетчиството, бидејќи на нив со пренесува пра-
вото да ги определуваат сите битни економски ин-
струменти за оваа стопанска област (амортизацијата, 
интересот на основните средства, паушалното задол-
жување на дуќан и претпријатие за општествените 
обврски, пропишување одделен данок на промет за 
приватното занаетчиство). На тој начин народните 
Одбори ќе имаат можност да му обрнат особено вни-
мание на развојот на оние занаети што не се доста-
точно развиени со обѕир на потребите на стопан-
ството и населението. 

Со измените' во определувањето на економските 
инструменти, како и со ослободувањето занаетчи-
ските дуќани и претпријатија од сојузниот данок 
на добивката ќе се создадат подобри услови за ра-
звој на занаетчиството на општествениот сектор от-
колку во 1954 година. 

ГЛАВА VIII 
СТОПАНСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

1. 
Во 1955 година се предвидува наголемување на 

размената со странство и подобрување на платниот 
вилаш^ ! 

Ова ќе се осигури: 
а) со наголемување извозот врз база на наголе-

мувањето на индустриското производство (пуштање* 
во работа нови капацитети и подобро користење на 
оние што постојат) и со проширување на нашите 
на двор ешно -тргов ски врски; 

б) со согласување увозот со потребите на вна-
трешниот пазар и потребите на производството за 
извоз, со ограничување понебитниот увоз и со ре-
дуцирање увозот на индустриска опрема само за 
оние објекти на основната инвестициона изградба 
.чиешто пуштање во работа се предвидува во 1955 
и 1956 година, како и со минималниот увоз на мате-
ријалите за потребите на одржувањето. Со платниот 
биланс се осигурува исто така потребен увоз на 
храна за редовното снабдување; 

в) со продолжување на стремежот средносроч-
ните обврски да се претворат во долгорочни а кусо-
рочните обврски да се консолидираат. 

' 2. 
Во 1955 година се предвидува следно движење 

на извозот' (изразено во фактурни цени од првото 
полугодие 1953 година): 

(Во милијарди динари) 
1953 1954 1955 Индекси 

проценка на 1954 1955 
извршувањето 1953 1954 

Индустрија 45,3 49,4 56,2 109 113,7 
Селско сто-

панство*) 15,2 25,6 25,0 169 97,8 
Се пресадуваат следниве позначителни измени 

во структурата на извозот: 
— се наголемува извозот на обоени метали, но-

се менува структурата во таа смисла што во изво-
зот да се наголемува учеството на полуфабрикати 
и финални производи (валјани производи од бакар, 
олово, алуминиум и од глиница) додека се нема* 
дува извозот на бакар, олово, цинк и концентрат^ 

Натаму се наголемува извозот на: производи од 
црната металургија, нафтини деривати, производи 
од електроиндустријата, хемиската индустрија со-
да), дрвната индустрија (шпео и лесонит плочи и 
финални дрвни производи), индустријата на пар-
тија (сулфитна целулоза) и производи од текстил-' 
ната индустрија; 

— извозот на ©елсжо-стооансконпрехранбенитв 
производи е малку помал, главно поради намалу-
вање извозот на пченка, но се наголемува извозот* 
на некои производи како што се: тутун, скроб, 
хмел и др. 

3. 
Натамошните мерки за унапредување разме-

ната со странство и за стабилизација на внатре-
шниот пазар се состојат во следново: 

а) стопанските организации во расподелбата на 
реализираните девизи ќе учествуваат со најмалку-
15% средно, со тоа што Сојузниот извршен совет 
може ова учество да го наголемува во границите па 
можноста; 

б) увозот на поголемиот дел од основните суро-
вини и поважните помошни материјали ќе се осигури 
со продажби на девизи за таа цел по поста-
билните курсеви, односно со продажби на репро-
дукциони материјали посредством аукции. Уво-
зните потреби што стопанските организации не ќе 
ти осигурат со продажби за определени цели или 
на аукции, односно потребните средства за дру-
гите плаќања ќе можат да се осигурат на девизното 
пресметковно место. Продажен та на. девизите на 
девизното пресметковно место ќе ја врши Народна-
та банка на ФНРЈ и стопанските организации што 
не ќе ги потрошат девизите што им се оставаат на 
слободно располагање, и тоа по слободно формира-
ните курсеви; 

*) Во селското стопанство е содржан и извозот на про-
изводите на прехранбената индустрија и индустријата на 
тутун. 
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в) средствата за стимулирање на извозот се 
предвидени во износ кој му одговара на средниот 

• извозен коефициент 1,22, а за* корекции на изво-
зните коефииценти и премиите освен тоа е предви-
ден износ од 10 милијарди динари; 

г) со цел да се осигури домашниот пазар со по-
требни количини суровини, селско-стопапски про-
изводи и производи за лична потрошувачка во 
малку поголем обем отколку во 1954 година, Соју-
зниот извршен совет е овластен да го контингентира 
односно забрани извозот на определени производи. 

4. 
Изработен врз изложените основи, платниот би-

ланс за 1955 година ги содржи следниве карактери-
стични моменти: 

а) се предвидува наголемување на средствата 
од извозот и од ^стоковниот притек спрема 1954 го-
дина за околу 9%, од што најголем дел отпаѓа на 
наголемување на извозот, а помал дел на наголему-
ва? ° на ^стоковниот приток; 

о) обемот на увозот и плаќањето се намалува за 
о к о л у 6%, главно поради помал увоз на опрема и 
мал;-v помали отплати на обврските; 

в) поради намалување дефицитот на трговскиот 
биланс (однос на извозот и увозот) во однос на ми-
натата година, како и поради извесно намалување 

I на отплатата на обврските, ќе се намали и дефицитот 
на платниот биланс во 1955 година. Дефицитот на 
платниот биланс би требало да се покрие со сред-
ства од странство, 

ГЛАВА IX 
ИНВЕСТИЦИИ 

Се предвидува дека вкупните инвестици во 1955 
година ќе изнесуваат околу 388 милијарди динари, 
што е помалу за 4% отколку во 1954 година. 

Зо тоа вкупните општествени инвестиции за 
1955 година изнесуваат 353 милијарди динари, што 
претставува намалување за 1% во однос на 1954 
година, а приватните инвестиции се проценуваат 
на 35 милијарди динари што претставува наголе-
мување за 37 % во однос на 1954 година. За ваквото 
ниво на инвестициите на приватниот сектор има 
материјално покритие во наголеменото индустри-
ско производство. 

Вкупните нови инвестиции во 1955 година изне-
суваат 277*) милијарди динари, што е помалу за 
10% отколку во 1954 година. 

Новите инвестиции без инвестициите на при-
ватните производители во 1955 година изнесуваат 257 
милијарди динари, што е помалку за околу Yl% 
отколку во 1954 година**). 

Ваквото ниво на инвестициите во 1955 година ќе 
се формира под претпоставка 6% од сите приходи 
на Федерацијата, на народните републики, народ-
ните одбори и стопанските организации (кај стопан-
ските организации само од средствата на самостојно 
располагање) да се издвојува како задолжителна 
резерва. Нивото на инвестициите во 1953 и 1954 
година (во 1953 година 342 милијарди и во 1954 го-
дина 379 милијарди динари) влијаеше на порастот на 
цените од што може да се заклучи дека тоа ниво 
не им одговараше на материјалните можности на 
ини' стирањето. Имајќи го предвид овој факт, може 
да се оцени дека нивото на средствата за инвести-
ции во 1955 година при дадената структура е 
висот, пора,ци што 'е предвидено создавање на за-
должителна р е' * е -1 в т I. 

) Го износот па пошле инвестиции се naor'a суѕга од 
40 мили"!аиди жичари неискористен амортизационен Г Ј О Н Д 
кој к'е (V потро-шт ±зо нови инвестиции, како и износите од 
резервните <т>?г:до?*ч ма стопанските организации. 

" •г) Новите инвестиции Ссз приватните во 1952 година 
изнесуваа 211 милијарди динарци, во 1953 година 267 мили-
;<:::> ди динари, по 1954 година 295 милијарди динари, а во 

година 'V* лека к'е изнесуваат 257 мили-1 ,')ди ?гч:ар: 

2. 
Во 1955 година е предвидено да се намалат инве-

стициите во индустријата, што ќе предизвика измена 
на структурата на. инвестициите во смисла на псло-
лемото учество на инвестициите на другите области 
и општествениот стандард во вкупните инвестиции. 

За инвестициите на Федерацијата во 1955 година 
и натаму е карактеристично значително вложување 
средства за довршување -објектите на основната 
инвестициона изградба. 

Во општиот инвестиционен фонд се предвидени 
средства за инвестиции со одредена предопределе-
ност. Од овие средства предимствено ќе се финан-
сираат објектите' на територијата на НР Македо-
нија, НР Црна Гора, и НР Србија со што ќе се придо-
несува кон релативно побрзиот развој на овие по-
драчја. Објектите чија изградба се финансира од 
овие средства ќе придонесат кон решавањето на 
основните прашања на материјалниот биланс на 
земјата. 

За истражни работи за нафта, за рударски, гео-
лошки, технолошки и научноистражувачки работи 
на метали, неметали, јаглен и преработка на јаглен, 
како и за рударски, геолошки и технолошки испи-
тувања во областа на ретки метали, се формира 
фонд за истражни работи. 

За да не се прошируваат инвестициите во инду-
стријата, а за да се создадат услови за побрза изме-
на на структурата на инвестициите во народните 
републики се забранува и во 1955 година изградба 
на нови објекти и погони во индустријата, освен 
објекти за кои се осигурени средства во Сојузниот 
општествен план, односно на оние објекти 

чијашто изградба ќе ја определи Сојузниот извршен 
совет. 

3. 
Во 1955 година се предвидени измени на сроко-

вите за отплата и извесни олеснувања во поглед на 
начинот за враќање заемите за определени видови 
инвестирања, пред се во селското стопанство. 

Заради порационално инвестирање се предви-
дува. да се дополни системот на кредитирање инве-
стициите со тоа што при договарањето на заемите 
инвеститорите би се обврзале да даваат реална га-
ранција посредством влогови на сопствени средства 
од инвеститорот односно гарантот. 

4. 
Се проширува обемот на амортизацијата што им 

останува на стопанските организации на распола-
гање, и тоа: 

(во милијарди динари) 
1953 1954 1955 

Амортизација (без аморти-
зацијата на приватните 
производители) 101 126 138 

Предвидено користење на-
стопанските организации 73 84 96 

Порастот на амортизацијата во 1955 година по-
текнува со најголем дел од пуштањето во работа 
нови објекти и полната уплата на амортизацијата 
кај Заедницата на Југословенските железници. 

Во 1955 година се предвидува наголемено ко-
ристење на средствата на амортизациониот фонд од 
страна на стопанските организации, така што тоа 
користење во 1955 година ќе порасте на 71% спрема 
67% во 1954 година. 

Неискористениот дел од средствата на аморти-
зацијата од страна на стопанските организации ќе 
се употреби за финансирање на инвестициите по-
средством општиот инвестиционен фонд. 

ГЛАВА X 
ПАЗАРОТ И ПОТРОШУВАЧКАТА ПА 

НАСЕЛЕНИЕТО 
1. 

Во 1955 година, при реализирањето на предви-
деното производство во индустријата и селското 
стопанство и со преземале мерки за стадилизадиДО 
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на пазарот, се очекува формирање на цените 
главно на нивото на средните цени од 1954 година, 
и тоа: кај индустриските производи на нивото на 
цените што ги имале овие производи во II полуго-
дие 1954 година, а кај селско-стопанските производи 
на нивото на цените што ги имале средно во 1954 
година. 

Во рамките на вака очекуваното општо ниво на 
цените кај поодделни индустриски и селско-сто-
п ап ски производи може да дојде до извесни вари-
рања на цените зависно од ефектот на различни 
паз аршини фактори, како и до измени на сезон-
скиот- карактер, особено кај селско-стопанските 
производи. 

2. 
Се предвидува дека во идната година фондо-

вите на индустриските стоки за широка потрошу-
вачка ќе се наголемат за околу 15% спрема извр-
шувањето во оваа година. 

Се предвидува наголемување на платниот фонд 
за околу 15% поради порастот на бројот на лицата 
на работа и поради порастот на нивото на средните 
плати за 8—10%. Цо предвидениот пораст на нивото 
на средните плати е опфатен и порастот на платите 
до кој ќе дојде поради очекуваниот пораст на про-
дуктивноста на трудот. 

Се оценува дека паричните приходи на селско-
стопанските производители во идната година ќе по-
расте за околу 12% поради предвиденето поголемо 
производство во селското стопанство. 

Се предвидува дека вкупните парични приходи 
на населението ќе порастат во идната година за 
околу 12% во однос на 1954 година. 

3. 
Под услов да се реализира предвиденото про-

изводство на прехранбени и индустриски производи 
и предвидениот увоз и да се осигура ат постабилни 
односи на пазарот, би можело во идната година да 
се очекува наголемување на вкупната лична потро-
шувачка за околу 12%, при што би се нагол емила 
потрошувачката на индустриските стоки за околу 
34%*) а потрошувачката на прехранбени производи 
за околу 10%. 

Во такви услови потрошувачката на еден жител 
би можела да се наголеми за околу 10%, и тоа чга 
индустриските производи за околу 12%, а на пре-
хранбените за околу 8%. 

Со обѕир на тоа дека производството постепено 
ќе расте, дека недостигаат резерви, дека треба да 
се совладаат последиците од сушната година осо-
бено во I полугодие и дека измените во производ-
ството можат да предизвикаат измени во обемот и 
структурата на потрошувачката, порастот на потро-
шувачката ќе биде постепен. 

4. 
Со цел да се стабилизира пазарот, како битен 

услов за развиток на стопанството и осигурување 
на 'предвидениот животен стандард на населението, 
:ќе се спроведуваат следниве мерки: 

1. Ублажување ефектот што во оваа година го 
вршеа врз цените и пазарот големите парични сред-
ства. За таа цел ќе се повлече дел од вишоците на 
средствата што во 1954 година ги остварила Феде-
рацијата, народните републики, народните одбори 
и претпријатијата од на го лем ен ата добивка на прет-
пријатијата. За таа цел и натаму ќе се формираат 
задолжителни резерви од реализираните приходи 
во 1955 година на Федерацијата, републиките и 
народните одбори, кои ќе можат да се трошат само 
ако го позволува тоа ситуацијата на пазарот, што 
ќе го регулира поблиску Сојузниот извршен со#вет. 
Вишокот на сојузните приходи над планираните 
расходи, кој произлегува од наголемување™ на це-
ните, исто така ќе се' повлекува од пазарот во ре-
зерва. Најпосле, Сојузниот извршен совет е о г л ? -

*) Наголемувањето од 14»/о се однесува до личната 
потрошувачка, додека потрошувачката на инвестиционите 
М а в и ј а ли. расте малку цовек'©. 

^ * Број 56 — Страна 817 

стен да пропише начин на кој ќе се издвојува во 
текот на 1955 година вонредната добивка на прет-
пријатијата како и начин на нејзината употреба. 

За да се усмери движењето на пазарот и оси-
гураат утврдените пропорции во развитокот на сто-
панството, во 1955 година ќе биде потребно да се 
дејствува во поголема мерка со кредит и со други 
финансиски инструменти. 

2. Осигурување на предвидениот извоз како 
услов за потребниот увоз и осигурување на про-
изводството на стоките за широка потрошувачка. 

При тоа извозот на производи за широка по-
трошувачка ќе се согласи со потребите на внатре-
шниот пазар, со тоа што надминувањето на пла-
нираниот извоз да се надоместува со наголемен увоз 
на репродукциони материјали и со наголемување 
на производството. Извозот на некои поважни сел-
ско-стопански и индустриски производи за широка 
потрошувачка ќе се контингентира. 

Стимул аци јата на извозот ќе се согласува со 
политиката на внатрешните цени, за да не им са 
создава на овој н а ч и н можност на извозниците да 
ги нарушуваат цените побитно. 

6. Се предвидува да се осигураат постабилни 
курсеви за увоз на суровини и основни помошни: 
материјали. 

4. Осигурување увоз на потребните количини: 
жита и маснотии. Во економската 1954/55 година ќе 
се увезат 1.3 милиони тони пченица и 25 илјади 
тони маснотии за јадење. 

Освен увозот на потребни количини жита и ма-
снотии. како и најнужни количини прехранбени ко-
лонијални артикли, се предвидува увоз на извесни; 
количини готови индустриски производи за широка 
потрошувачка, за дополнување на асортиманот и. 
дејствување против монополизмот на домашните 
претпријатија. 

5. Проширување кругот на производите на ко-
ишто им се плафонираат цените на уште некои су-
ровини и полуфабрикати, чии цени се важни за одр-
жување општото ниво на цените. 

6. Подобрување организацијата на пазарот на 
јадро на селско-стопанските производи и создавање 
поповолни услови за подобрување опремата са 
технички средства на овој пазар. 

ТЛАВА XI 
ВКУПЕН ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД, 

НАЦИОНАЛЕН ДОХОД И НЕГОВА РАСПОДЕЛБА 
1. 

Во 1955 година може да се очекува пораст на 
вкупниот општествен производ за 8,7% во однос на 
1954 година. 

Индекси на движењето на вкупниот општествен 
производ;;*) 

1954 Ј955 
1953 1953 
103,1 112,1 

Движењето на вкупниот 
на еден жител изгледа: 

Вкупен опште ств ен производ 
Население 
Вкупен општествен производ 

на еден жител 
2. 

Се очекува дека националниот доход во теку-
штите цени во 1934 и 1033 година ќе изнесува во 
милиони динари: 

1954 igr-
Вкупсн општост ел г р о . ^ с д 1,?Г.1 000 ,3 
Амортизација ______ l^-C^O 1CZ :ОЗ 
Национален доход 1.086.000 1,1о7.000 
Заеми од странство 14.ООО 10.2Г,(5 

*) Вкупниот општествен производ о пресметан во 
истите цепи за сите години, и тоа: за селско-стопанскитв 
производи во цените од II полугодие 1953 година, а за дру-
гите области во цените од периодот мај—септември 1954 
година. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

105ГЗ_ 
"1954 
103,7 

општествен производ 

__1954 1955 _1955 
1653 1953 1954 

103,1 112,1 103,7 
101,6 103,3 101,7-

101,4 108,5 107,0 
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При вакво формирање на националниот доход, 
се предвидува следнава расло делба: 

1954 1955 
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ството 460.000 42.4 518.000 44,4 
Од тоа: платен фонд 

44,4 

во стопанството 168.000 15,5 200.000 17,1 
Социјално осигуру-

17,1 

вање 101.000 9,3 107.000 9,2 
Буџети *) 122.000 11,2 123.500 10,6 
Регреси и дотации 9.400 0,9 17.400 1,5 
Народна одбрана 180.700 16,6 182.000 15,6 
Отплати на внатре-

16,6 15,6 

шните и стран-
ските заеми 12.900 1,2 16.100 1,5 

Резерви — — 9.600 0,7 
Резервни фондови на 

0,7 

претпријатијата 8.000 0,7 10.000 0,8 
(Нето инвестиции **) 249.000 22,9 233.600 20 
Вкупна потрошувачка 1.143.000 1,217.200 
Негативна разлика 43.000 40.000 

Разликата меѓу вкупната потрошувачка и нан 
ционалниот доход ќе се покрие со средства од 
странство. 

Со предвиденото создавање задолжителни ре-
зерви расподелбата на националниот доход се ме-
нува дотолку што сите категории на потрошувачка, 
освен фондот за лична потрошувачка*, фондот за 
ссцијално осигурување и отплатата на заемите, се 
намалуваат за 6%. 

3. 
Се "очекува дека вкупната индивидуална по-

трошувачка (фондот на потрошувачката во стопан-
ството, платите на службениците, примањата од 

! социјалното осигурување, инвалиднините и други 
, лични примања) во однос на вкупната потрошувач-
ка ќе изнесува: 

1954 1955 
Индивидуална потрошувачка 57,3% 59,6%' 
Индивидуална потрошувачка без 

приватните производители 31,8% 33,4% 

4. 
Основните карактеристики во предвидената ра-

споделба на националниот дозрод се следниве: 
а) движењата на индивидуалната потрошувач-

ка покажуваат дека во расподелбата на национал-
ниот доход е покажана тенденцијата во порастот 
на потрошувачката; 

б) расходите за народна одбрана се задржуваат 
главно на нивото од 1954 година, со наголемува«© 
во износ од 1.300 милиони динари или 0,7%. Уче-
ството на расходите за народната одбрана во наци-
оналниот доход во 1955 година изнесува 15,6% во 
однос на 16,6% во 1954 година; 

в) се предвидува дека средствата за. инвестиции 
во 1955 година ќе бидат помали за околу 2% во од-
нос на 1954 година. Со создавањето на резерви од 
6% средствата ќе бидат помали за 4%. При ваквото 
движење на средствата за инвестиции амортизаци-
јата во 1955 година расте за 10%, додека нето ин-
вестициите опаѓаат за 7%. Бруто инвестициите во 
однос на вкупната потрошувачка заедно со амор-
тизацијата изнесуваат 28,5% спрема 30% во 1954 
година. 

Се предвидува дека инвестициите на селско-
стопанските производители ќе порастат во 1955 го-
дина со обѕир на наголемувањето на приходите на 
селско-стопанските производители. Наголеменого 

*) Буџетите на народните републики и на народните 
одбори се искажани на нивото од 1954 година. Доколку 
буџетите к'е се наголемат износот на средствата за инве-
стиции к'а биде дотолку понизок. 

**) Нето инвестициите се пресметани на тој начин што 
<гд вкупните инвестиции е одземен полниот износ на упла-
тената амортизација. 

производство на инвестициони материјали ќе ово-
зможи поширока размена со- селото,. 

5. 
Движењето на расходите на Федерацијата во 

милиони динари го покажува следниов преглед: 
1954 1955 

Буџет 28.070 2:9.100 
Народна одбрана 180.700 182.000 
Дотации на: 

НР Македонија 3.987 5.445 
НР Црка Гора 4.083 4.215 
НО на око ли јата Бу је 680 
НО на око ли јата Копер 770 

Отплати на внатрешните и 
странските заеми 12.900 16.100 

Регреси и дотации 9.400 17.400, 
Резерви — 9.6001 

Инвестиции*) 179.320 173.790 
В к у п н о 418.460 439.100 

6. 
Се предвидува дека средствата на народните 

републики, на народните одбори и на претпријати-
јата во 1955 година ќе изнесуваат околу 278.000 ми-
лиони динари. Тоа, главно, му одговара на нивото 
на средствата на народните републики, на народ-
ните одбори и на претпријатијата што се очекува' 
дека ќе се реализира во 1954 година (по повлеку-
вањето на разликата меѓу планираната и реализи-
раната добивка според одлуката од Сојузната на-
родна скупштина!). 

Средствата на народните републики, на народ-
ните одбори и на претпријатијата се формираат со 
примена на единствените инструменти што важат 
за стопанството во целост, со тоа што во распредел-
бата се предвидува: 

учество во сојузниот данок на добивката на НР 
Србија за 22%, НР Македонија 100%, НР Ш н а Гора 
100%, НО на околијата Бу је 100% и на НО на око-
л н а т а Копер 100%. 

Се воведува оданочување на стопанско развие-
ните републики. 

7. 
За да се реализираат предвидените пропорции 

во расподелбата од битно значење е да! се постиг-
нат постабилни односи на пазарот. 

За таа цел предвидени се следниве мерки: 
— според одлуката од Сојузната народна скуп-* 

штина, 50% од разликата меѓу планираната и реа-? 
лизираната добивка! потем сојузното оданочување 
се повлекува од циркулација, бидејќи овие сред-
ства со најголем дел се создале од наголемување1«) 
на цените. Со ова се отстранува ефектот на овие 
средства врз натамошното движење на цените; 

— се воведува создавање на задолжителните 
резерви од 6% од сите приходи на Федерацијата 
на народните републики, на народните одбори и на 
претпријатијата. Употребата на овие резерви jai 
пропишува Сојузниот извршен совет според дви-
жењата во стопанството. Се предвидува дека вк#п* 
ниот износ на задолжителните резерви во 1955 го-* 
дина создадени на овој начин ќе изнесуваат околу 
34.000 милиони динари; 

— освен тоа, во билансот на Федерацијата! е 
предвиден износ од 9.600 милиони динари како ре-
зерва. 

8. 
За да се реализираат предвидените пропорции 

во рашоделбата од значење се инструментите на 
•оасподелбата што се определуваат со општестве-
ните планови на народните републики и на народ-
ните одбори, а особено расподелбата на доходот 
што ја вршат народните одбори низ своите опште-
ствени планови, и тоа како во поглед на нивото на 
средните плати, за кои се предвидува) дека ќе по-
раснат за 8,10% во однос на нивото на платите во 
1954 година така и во поглед на поттикнувањето 
интересот на стопанските организации за надоле-

!/ 1 

*) Без. инвесмшиша ДО народната одржана. 
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мување ка производството и продуктивноста на 
т р у д о т . 

Поради тоа, инструментите на расподелбата на 
општествените планови на народните републики 
Ш на народните одбори треба да бидат поставени 

така што да се запази предвиденото ниво на сред-* 
ната плата како пропорција во расподелбата, а при 
тоа да се поттикне интересот на стопанските орга-
низадии за наголемување на производството и про-
дуктивноста на трудот. 

Т Р Е Т Д Е Л 
ПРОПИСИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И МЕРКИ 

ГЛАВА ХИ 
АМОРТИЗАЦИЈА 

1. 

Стопанските организации ќе ја пресметуваат 
амортизацијата за 1955 година со примена на нор-
мите на амортизацијата што се утврдени со пропи-
сите што постојат 

2. 
Стопанските организации го уплатуваат полни-

от износ на пропишаната амортизација. 
,По исклучок од одредбата на претходниот став, 

ро 1955 година уплатуваат: 
а) претпријатијата за производство на тули и 

ќерамиди — во висината што ќе ја определи опште-
ствениот план на околијата (градот). Оваа висина 
се утврдува според времето на траењето на работата 
на погонот во текот на годината, со тоа што не може 
да изнесува помалу од 70% ниту повеќе .од 100% од 
болниот износ на амортизацијата; 

б) претпријатијата и дуќаните на трговската 
дејност — ја уплатуваат амортизацијата за граде-
жните објекти само за одржувањето во висина од 
$0% од пропишаната полна амортизација; 

в) стопанските организации во шумарството и 
дрвната индустрија — на име амортизација на шум-
ските патишта со кои се служи јавниот сообраќај и 
Фоа само оној дел што е потребен за одржување на 
тие патишта, а најмногу 100% од полниот износ на 
амортизацијата. Кои шумски патишта-му служат на 
Јавниот сообраќај, определува советот за стопан-
ство на народниот одбор на око ли јата (градот). 

Новоформираните земјоделски стопанства, сто-
панствата на земјоделските задруги и селанските 
рабатот задруги, кои врз основа на Сојузниот оп-
штествен план за 1954 година се прогласени за 
дробни погони, не се должни: да ја уплатуваат 
^амортизацијата. Доколку споменатите организации 
Искажуваат добивка, ќе ја уплатат амортизацијата. 

Во 1955 година можат да се ослободат од упла-
та на полната амортизација и другите земјоделски 
{поданства и задруги со селско-стопанска деј-
ност за сите градежни објекти што не можат да се 
користат. Кои градежни објекти не можат да се 
користат определуваат околиските (градските) на-
родни одбори. 

Qe овластуваат народните републики да можат 
да пропишат претпријатијата за обработка на тутун 

го уплатуваат на име амортизација само износот 
За одржување на делот на малцинскиот простор што 
го користат. 

3. 

Стопанските организации можат во 1955 година 
од вкупно уплатената амортизација да го користат 
износот што се добива кога ќе се одбијат: 

а) уплатениот дел на амортизацијата за отпи-
шување- на вредноста на градежните објекти во 
1955 година; 

б) уплатениот дел на амортизацијата за отпи-
шување на вредноста на опремата во 1955 година 
што му одговара на процентот на способноста на 
опремата според состојбата искажана во книговод-
•товоад на ЗД декември 1954 година. 

4. 
Средствата на амортизациониот фонд што по-

текнуваат од продажба на основни средства, можат 
да се користат во полн износ. 

5. 
По исклучок од одредбите на одделот 5, 

можат да ја користат: 
а) рудниците на јаглен, на метали и неметали), 

претпријатијата за производство на нафта, прет* 
пријати јата за геолошки, геофизички и рударски 
истражувања, претпријатијата за производство на/1 
тули и ќерамиди, претпријатијата за производствона< ( 
шеќер, претпријатијата за производство на масло, 
мелниците, претпријатијата за производство на ка-, 
делио и ленено влакно, претпријатијата на графич^ 
ката индустрија, претпријатијата на филмската ин-
дустрија, претпријатијата на Заедницата на југо-
словенските железници, претпријатијата на ПТТ со-
обраќајот, сите селско-стопански организации (сто-
панства, задруги, селско-стопански апотеки, специ-, 
јализирани работилници за поправање селско-сто-
пански машини, претпријатијата за промет со сред-
ства за селско-стопанското производство, рибарски-
те претпријатија и задруги), претпријатијата одно-
сно погоните за одгледување и експлоатација на 
шумите и комуналните и занаетчиските претприја-
тија и дуќани — во 1955 година уплатената аморти-
зација во полн износ; 

б) претпријатијата на градежништвото — во 
износ од 80% од уплатената амортизација на име 
отпишување на вредноста на сите основни средства; 

в) претпријатијата на морскиот, речниот, езер-
скиот, патниот и воздушниот сообраќај — уплатената 
амортизација на име отпишување на вредноста на 
опремата во полн износ; 

г) претпријатијата на електростопанството, прет-
пријатијата на морскиот, речниот, патниот и возду-
шниот сообраќај во износ од 80% од уплатената« 
амортизација на име отпишување на вредноста на 
градежните објекти; 

д) стопанските организации од сегашните под-
рачја на околиите Бује и Копер можат во 1955 го-
дина да ги користат сите средства уплатени во 
амортизациониот фонд на име амортизација; 

ѓ) сите претпријатија можат да ги користат во 
полн износ уплатените амортизации на име отпи-
шување на вредноста на сточниот фонд. 

6. 
Стопанската организација може во текот на 

1955 година да ги користи средствата на аморти-
зациониот фонд било за инвестиционо одржување, 
било за замена на основните средства. 

Доколку стопанската организација употреби за 
инвестиционо одржување дел од средствата на 
амортизациониот фонд за замена, на крајот на го-
дината ќе изврши за толку помало отпишување 
ка оние основни средства на кои се извршени ра-
ботите на инвестиционо одржување ед средствата 
на амортизациониот фонд за замег.з. 

7. 
Средствата на амортизациониот фонд што не 

можеле да се користат Б О ГО^Ч-ТА по одредбата 
од одделот 4. Главата XVI на Сојузниот општествен 
план за 1954 година, не можат да се користат ниту 
во 1955 година. 
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Средствата на амортизациониот фонд што мо-
желе да се користат а не се употребени во 1954 го-
дина, се пренесуваат и можат да се користат во 
1955 година. 

8. 
Нормите на амортизацијата за комуналните и за-

наетчиските претпријатија и дуќани, како и за прет-
пријатијата на угостителската и туристичката деј-
ност, ги пропишуваат народните одбори на околиите 
(градовите, трз леќите општини со одделни^ права). 

Како комунални претпријатија и дуќани се 
сметаат оние стопански организации што се зани-
маваат со функционирање и одржување на: водо-
вод, канализација, градски сообраќај, улици и па-
тишта, бањи, чистота, кафилерии, градско зеле-
нило (ако се занимава и со производство или вр-
шење услуги со надоместување), како и град-
ските гасни централи и локалните електрични цен-
трали и локалните дистрибутивни мрежи (што не се 
вклучени во Заедницата на електростопанските 
претпријатија). 

ГЛАВА XIII 
ИНТЕРЕСНА НОРМА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 

1. 
Интересната норма на основните средства изне-

сува 6% годишно. 
2. 

По исклучок од одредбата на претходниот оддел 
интересната норма на основните средства изнесува: 

2% за: 
а) претпријатијата на електростопанството, кок-

сарите, претпријатијата за производство на нафта, 
рудниците на железна руда, железарите, претприја-
тијата на бродоградбата, претпријатијата за прера-
ботка на овошје, зарзават, маслинки, млеко, месо и 
риби, мелниците, претпријатијата за производство 
на тестенини, лупилниците, е е леко -стопан оките шпи-
&жтани, ладилниците, мразарницсите, фабриките за 
храна за добиток, силосите, сушилниците, клани-
ците и претпријатијата за производство на ленени и 
каделни влакна; 

б) претпријатијата на Заедницата на југосло-
венските железници, претпријатијата на морскиот, 
речниот, езерскиот, патниот и воздушниот сообра-
ќај и на поштенско-телеграфско-телефонскиот соо-
браќај; 

в) претпријатијата за промет со жита. 
1% за: 
а) претпријатијата на индустријата за градежни 

материјали и на графичката индустрија; 
б) издавачките и весникарските претпријатија, 

филмските претпријатија и претпријатијата за при-
кажување филмови. 

3. 
Интерес на основните средства не плаќаат: зе-

мјоделските стопанства, земјоделските задруги и 
нивните погони односно претпријатија, специјали-
зираните семенски претпријатија, специјализира-
ните работилници и сервиси з«а поправање на сел-
ско-стопански машини, селско-стонанските апотеки 
и претпријатијата и задругите за ловење морски и 
ел атков один риби. 

4. 
Интерес на основните средства не се плаќа 

на вредноста: 
а) на сувите докови и оперативните поѕрвнини 

за градба на бродовите и докови што пловат; 
б) на оперативните брегови и пристанишни 

бра)ни; 
в) на долното уредување на железопатните ли-

нии на јавниот сообраќај, вклучително тунелите, 
галериите, големите мостови, рампите и пристапни-
те патишта, како и на долното уредување на желе-
зопатните линии на претпријатија на шумарството; 

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

д) на градежните објекти на трговијата (вклу-
чително индустриските продавници); 

ѓ) на шумските железопатни линии и: патишта, 
како и на патиштата што му служат и на јавниот 
сообраќај. 

Се овластуваат извршните совети на народните 
републики да можат да пропишат претпријатијата 
за обработка на тутун да плаќаат интерес на основ? 
ките средства само на оној дел на малцинскиот 
простор што го користат. 

5. 
Интересната норма на основните средства на ко-

муналните, занаетчиски^ угостителските ш тури! 
етичките претпријатија и дуќани ја определува на-
родниот одбор на околната (градот, градската оп-
штина со одделни права) со својот општествен план. 
Оваа интересна норма не може да биде поголема од 
6% односно не поголема од 2% за претпријатијата 
на сообраќајот. 

6. 
Интересот на основните средства во рамките 

на стопанската организација се плаќа по един-
ствената норма, која се определува според основната 
дејност на стопанската организација. 

7. 
Интересот на основните средства се приходи на 

општиот инвестиционен фонд. 
Приходите од интересот на основните средства 

што го плаќаат комуналните, занаетчиските, уго-
стителските и туристичките претпријатија и дуќани 
му припаѓаат на народниот одбор на околината 
(градот, градската општина со одделни права). Овие 
средства влегуваат во инвестициониот фонд на. око-
лен јата (градот, градската општина со одделни 
права). 

ГЛАВА .XIV 
ИНТЕРЕСНА НОРМА ПО КУСОРОЧНИТЕ КРЕ-

ДИТИ И ПО ДЕПОНИРАНИТЕ СРЕДСТВА 
Се овластува Сојузниот извршен' совет да до-

несува прописи оа интересните норми за креди-
тните за обртните средства и другите кусорочни кре-
дити, како и за интересните норми што ги плаќаат 
банките и штедилниците по поодделни депонирани 
(вложени) средства. 

ГЛАВА XV 
КОРИСТЕЊЕ НА ОПШТО ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ И СРОКОВИ ЗА 
ОТПЛАТА НА ЗАЕМИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

1. ' 
Од општиот инвестиционен фонд Народната, 

банка на ФНРЈ ќе осигура инвестициони кредитов, 
и тоа: 

1. За индустријата и рударството во износ од 
88.400 милиони динари. 

Во рамките на овој износ Народната банка на 
ФНРЈ: ^ 

— ќе ја осигури тра«шата за 1955 година за 
објектите во изградба за кои во 1954 година е одо-
брен кредитот и за кои Народната банка на ФНРЈ, 
склучила договор во целост. Висината »а« трак-
тата ќе ја определи Народната банка на ФНРЈ во 
согласност со Сојузниот извршен совет,, со тоа што 
првенствено да се осигураат објектите што се завр-
шуваат и пуштаат во работа во 1955 година; 

— ќе распише одделен конкурс за капацитети 
што ќе служат за производство на материјали за 
замена на дрвото, за подобро користење на дрвната 
маса и отпадоците; 

— ќе осигури без конкурс средства за изградба 
на далекуводи и трафостаници што се од првен-
ствена важност за создавање единствен електро-
сто.ггански систем, а кои ќе ги определи Сојузниот 
извршен совет по претходно советување со извр-
шните совети на народните републики и Заедни-
цата на електростопанските претпријатија; 

— ќе осигури без конкурс средства за изградба 
на Фабриката за целулоза во Бања Лука. 

2. За индустријата за конзервирање и прера-
ботка на сел еко-стопански производи, како и за 
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спрема на претпријатијата што се занимаваат со 
откуп и продажба на селско-стоп ански производи 

за изградба на објекти за производство на храна 
6а добиток во износ од 7.600 милиони динари. 

Во рамките на овој износ Народната банка на 
ФНРЈ: 

— ќе ја осигури траганата за 1955 година за 
9бјектите во изградба за коишто во 1954 година е 
Одобрен кредитот и за кои Народната батака на 
ФНРЈ склучила договор во целост. Висината на 
Зраншата ќе ја определи Народната банка на ФНРЈ 
бо согласност со Сојузниот извршен совет; 

— ќе распише одделен конкурс за реконструк-
ција на фабриките за шеќер, фабриките за масло, 
јЈсаделарните фабрики, силовите и мелниците, како 
ји за изградба на објекти за производство на храна 
еа добиток. 

3. За селското стопанство во износ од 16.000 
милиони динари. 

Во рамките на овој износ Народната банка на 
ФНРЈ; 

— ќе Ја осигури траншата за 1955 година за 
објектите во изградба и работите во теи; а кои по 

основа учествувале на конкурсот во 1954 година 
и со кои Народната банка на ФНРЈ склучила до-
говор во целост. Висината на траншама Народната 
Ранка на ФНРЈ ќе ја определи во согласност со Со-
јузниот извршен совет; 

— ќе осигури потребни средства за инвестиции 
во селското стопанство и одделно за набавка на 
Опрема за претпријатијата што се занимаваат со 
откуп и продажба на селско-стопански производи 
во главните житарски подрачја; 

— ќе им осигури на селско-стопанските орга-
низации средства за изградба на силоси и годишта 
на начин како ќе го пропише тоа Сојузниот извр-
шен совет; 

— ќе осигури потребни средства за земјодел-
ските стопанства и задруги за наголемување на сто-
чниот фонд од сопственото производство, а под 
услови што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет; 

— ќе распише одделни конкурси за следниве 
цели: 

а) за мелиорации, 
б) за работен и расплоден добиток, 
в) за подигање овошни градини и лозја и други 

долгогодишни засади; 
г) за економски згради, 
д) за сел еко -стопански; машини, 
ѓ) за новоосновани земјоделски стопанства и ва« 

ДРУГИ, I 
е) за објекти за складирање, доработка и ире* 

|работка на селско-статансши производи кај селско« 
стопанските организации, 

ж) за индивидуални селско-стопански производ 
дители. 

4. За набавка бродови и пловила на морскиот 
и речниот сообраќај во износ од 9.300 милиони 
динари. 

Во рамките на овој износ Народната банка на 
[ФНРЈ: 

— ќе ја осигури траганата за 1955 година за објек-
тите (бродовите) во градба, а за кои по оваа основа; 
паробродароките стопански организации учествува-
ле на конкурс во 1954 година и со кои Народната! 
банка на ФНРЈ склучила договор во целост. Ви-
сината на трактата ке ја определи Народната бан* 
ка на ФНРЈ во согласност со Сојузниот извршен 
feoBer. 

5. За индустриските претпријатија што произг 
редуваат за потребите на ЈНА во износ од 6.200 
милиони динари. 

2. 
Се овластува -Сојузниот извршен совет да може 

во рамките на износите од претходниот оддел да ги 
определи највисоките износи за поодделни цели. 

Сојузниот извршен совет може да пропише 
одделни услови, за давање инвестициони заеми за 
поодделни цели. 

3. 

Од средствата на Федерацијата низ општиот 
инвестиционен фонд ќе се финансираат и следниве 
инвестиции: 

— железопатната линија Белград — Бар (делот 
од железопатната линија во НР Србија и делот 
од железопатната линија во НР Црна Гора) 

— железопатната линија Клин—Задар 
— железоиатната линија Сараево—Плоче 
— пристаништето Плоче 
— пристаништето Бар 
— регулационата работи на Дунав. 
Вкупниот износ за горе споменатите објекти 

изнесува 7.600 милиони динари« 
Се овластува. Сојузниот извршен совет да ги 

определи сумите за секој од изброените објекти. 
Овие објекти ќе се финансираат без обврска за 

плаќање ануитет. 
Исто така ќе се финансира од средствата на 

Федерацијата низ општиот инвестиционен фонд 
изградбата на патот Сеножече-Рижана со кој под-
рачјата на новоприсоединетите околии Бу је и Копер 
се поврзуваат со другата територија на ФНРЈ. 
Средствата што ќе се употребат за изградба на 
споменатиот објект ќе изнесуваат во 1955 година 750 
милиони динари. 

Од средствата на Федерацијата а низ општиот 
инвестиционен фонд ќе се осигураат инвестиции 
од определени цели на подрачјата на НР Србија, 
НР Македонија и НР Црна Гора, и тоа: 

а) на подрачјето на НР Србија и Белград 22.160 
милиони динари; 

б) на подрачјето на НР Македонија 5.650 мили-* 
они динари; 

в) на подрачјето на НР Црна Гора 10.000 мили-
они динари; 

г) на сегашното подрачје на околината Бује 500 
милиони динари; 

д) на сегашното подрачје на око ли јата Копер 
760 милиони динари. 

Сојузниот извршен совет, во согласност со извр-
шните совети на народните републики, ќе ги утврди 
Објектите што ќе се градат и сумите за поодделни 
Објекти во рамките на цитираните износи. 

4. 
Се овластува Сојузниот извршен совет од вкуп-

ната сума на општиот инвестиционен 'фонд (одделот 
Т и одделот В иа оваа тлава) да може да одвои дел 
бд средствата за станбена изградба. 

5. 
Ануитетите по заемите одобрени но 1953 година 

За објектите на инвестиционата изградба од сред-
ствата на сојузниот и републичкиот фонд за креди-
тирање на инвестициите, како и ануитетите по зае-
мите одобрени од сојузниот буџет и општиот инве-
стиционен фонд во 1954 и 1955 година за објектите 
на подрачјето на народните републики Македонија 
и Црна Гора, им се отстапуваат на тие народни ре-
публики и се уплатуваат во нивните инвестициони 
'фондови. 

Ануитетите по заемите одобрени во 1953 година 
&а објектите на основната инвестициона изградба 
од средствата на сојузниот и републичкиот фонд за 
»кредитирање на инвестициите во НР Босна и Хер-
цеговина, а кои стасуваат во 1955 година, и' се 
отстапуваат на НР Босна и Херцеговина во 1955 
година и можат да се употребат исклучиво за 
изградба просветни и здравствени објекти. 

6. 
Се забранува и во 1955 година изградба на нови 

објекти и погони во индустријата освен објектите 
за кои се осигурени средства во Сојузниот опште-
ствен план, односно на оние објекти чијашто изград-
ба ќе ја одобри Сојузниот извршен совет. 

Се овластува Сојузниот извршен совет за тоа 
да донесе поблиски прописи. Со овие прописи Со-
јузниот извршен совет може да определи за кои 
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објекти не е потребно да се бара одобрението од 
Ставот 1. 

7. 
Се овластува Народната банка на ФНРЈ од одо-

брените кредити да ја запре исплатата на средствата 
што се определени за набавка на опрема од стран-
ство и за извршување на работите што зависат од 
увоз на опрема од странство, се додека заемобарачот 
не ќе осигури девизни средства. 

8. 
Од вкупните средства одобрени за финансирање 

на инвестициите од општиот инвестиционен фонд 
бе издвојуваат 6% како задолжителна резерва. 

9. 
Се овластуваат народните републики да пропи-

шат кај рудниците на јаглен потем сојузното одано-
чување на добивката, а пред натамошната расподел-
ува на преостанатиот дел на доходот меѓу народните 
одбори и стопанските организации, да се издвојат до 
20% од добивката за изградба на станови во ру дин-
и т е на јаглен. 

10. 
Народната банка на ФНРЈ при договорањето на 

уплатите на ануитетите за инвестициони кредити 
За потребите во селското стопанство да договори 
(Срокови кои започнуваат да течат: 

— за добиток и машини, по 1 година од поди-
гањето на заемот; 

— за овошни градини, по 6 години од подига-
њето на заемот; 

—"за лозја и хмеларници, по 4 години од поди-
гањето на заемот; 

— за селско-стопанските градежи, по 1 година 
»од полното искористување на заемот; 

— за мелиорациони објекти, по 3 години од 
полното искористување на заемот. 

За порано подигнатите заеми важат горе про-
пишаните срокови за отплата. 

И. 
Се определуваат следни максимални срокови за 

{Отплата на заемите за инвестиции: 
— за изградба хидроцентрали, како 

и далекуводи и трафостаници со на-
пон од 30 KV и поголем 50 години 

— за изградба металуршки и рударски 
објекти, термоцентрала коксари и 
за бродоградилишни објекти 30 години 

—? за изградба фабрики за цемент, 
електр©порцелан, огнеотпорен ма-
теријал, стакло, керамички произво-
ди, кабели, хартија, целулоза, те-
шкохемиска и електрохемиска ин-
дустрија, вештачко ѓубре, селско-
стопанеки машини, рафинерии на 
нафта, ладилници, кланици, мелни-
ци и силоси и други објекти на пре-
хранбената индустрија 25 години 

— за трактори и средни селско-стопан-
ски машини 10 години 

— за големи селско-стопански машини 20 години 
— за економски згради од цврст, мате-

ријал цо 40 години 
— за економски згради од мешан и 

слаб материјал 15 години 
— мелиорациони работи 50 години 
— овошни градини, лозја и хмелар-

ниш1 20 години 
— набавка на работен и расплоден 

добиток - . 5 години 
— за т оадба на железопатни линии 50 години 
— ?а железнички возни средства 25 години 
— за изградба морски пристаништа 50 години 
— за парачка морски бродови и пловни 

осј оити 25 години 
— ?,?. п^чадоа речни пристаништа 50 години 
— ал набавка речни и езерско* бродови 

и пловни објекти ' ' ' ' v 

— за изградба ТТ линии и за набавка 
ТТ опрема 20 години 

— за набавка камиони, автобуси и тро-
лејбуси 10 години 

— за трамваи и трамвајски линии 25 години 
— за занаетчиството 20 години 
— за сите други потреби во индустри-

јата и градежништвото (освен горе 
цитираните) 15 години 

Ако во 1953 и 1954 година се договорени покуси 
срокови за отплата, Народната банка на ФНРЈ е 
должна по барање од инвеститорот да ги продолжи 
сроковите за отплата за инвестиционите заеми во 
1953 и 1954 година, а најмногу до максималните сро-
кови определени во претходниот с^ав. 

Ако во 1953 и 1954 година се договорени подолги 
срокови за отплата, овие срокови и натаму ќе ва-
жат доколку инвеститорот не се согласи со нивното 
скусување. 

12. 
Се овластува Сојузниот извршен совет да Ја 

пропише обврската и условите за депонирање опре-
делени износи на сопствените средства на инвести-
торот односно гарантот по инвестиционите заеми од 
општиот инвестиционен фонд. 

ГЛАВА XVI 
РЕНТА 

1. : 
За 1955 година, се овластуваат народните репу-

блики да можат во своите општествени планови да 
ја пропишат обврската за плаќање на рентата за 
секоја стопанска организација што има природни 
услови за реализирање на поголема добивка откол-
ку што ги. има друга стопанска организација од 
иста стопанска гранка или иста ipyna стопански 
организации. 

2. 
Како обврзници за плаќање на рентата од прет-

ходниот став народните републики можат да ги 
предвидат: 

а) рудниците на јаглен, 
б) претпријатијата за производство на сурова 

нафта, 
в) рудниците на железо, 
г) рудниците на обоени метали, 
д) рудниците на неметали, 
ѓ) претпријатијата за производство на цемент. 

3. 
Рентата се плаќа потем сојузното оданочување 

на начинот што ќе го определат народните ре-
публики. 

4. 
Ако НР Хрватска и НР Словенија пропишат об-

врска за плаќање на рентата за стопанските орга-
низации од сегашните подрачја на околиите Бује и 
Копер, средствата наплатени на име рента им 
припаѓаат* на цитираните околии за финансирање 
на нивните потреби. 

ГЛАВА XVII 
ДАНОК НА ПРОМЕТ И РАСПОДЕЛБА НА 
ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

1. 
Стопанските организации во текот на 1955 година 

ќе ги применуваат нормите за данокот на промет по 
прописите што ги донесува Сојузниот извршен совет. 

2. 
Од вкупниот износ на данокот на промет што 

ќе се наплати од стопанските организации, освен 
задругите и задружните претпријатија и погони, 
винарските^ визби, откупните претпријатија, при-
ватните дуќани, приватните лица, како и од прода-
жбата на вредносни обрасци, 95% ќе се употреби за 
финансирање на потребите на Федерацијата* * * 
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3. 
На народните републики им се отстапува: 
а) 5% од вкупниот данок на промет што ќе се 

наплати на нивното подрачје по одделот 2 од оваа 
глава; 

НР Хрватска и НР Словенија ќе им го отстапат 
на околиите Бу је и Копер сето учество од 5% од 
наплатениот данок на нивната сегашна територија. 

б) целокупниот износ на данокот на промет што 
ќе се наплати на нивното подрачје од задругите, 
задружните стопански организации, од винарските 
визби, од стопанските организации што се занимаваат 
со откуп, од приватните дуќани, приватните лица, 
како и од продажбата на вредносни обрасци. 

Како данок на промет од приватни лица од точ. 
б) се смета и данокот на промет на вино и ракија 
што го уплатуваат откупните претпријатија. 

Со општествениот план на народната република 
се врши расподелба на приходите од данокот на 
промет меѓу републиката и околиите. 

4. 
Народните републики можат да воведат данок 

на промет на тутунот кој се наплатува од индиви-
дуалните производители. 

ГЛАВА XVIII 
ОДАНОЧУВАЊЕ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

Народните републики на чие подрачје се реа-
лизирани приходи кои по одбивање на сојузните да-
ноци и интерес (интересот на основните средства, 
интересот нг. смртните средства, данокот на промет 
и данокот на добивката) го надминуваат износот од 
17.000 динари на жител се подложни на оданочува-
ње за предопределените инвестиции. 

Народните републики ќе го уплатуваат овој да-
нок од своите приходи. Оваа форма на данок не 
може да се применува одделно на поодделни околии. 

Даночната норма изнесува 25% на вишокот над 
17.000 динари на жител. 

При утврдувањето на реализираните приходи 
за оданочување според одредбите од оваа глава 
нема да се земаат во обѕир во НР Хрватска при-
ходите реализирани на сегашното подрачје на око-
лната Бује и во НР Словенија приходите реализи-
рани на сегашното подрачје на ок оли јата Копер. 

ГЛАВА XIX 
ОДАНОЧУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА И 

РАСПОДЕЛБА НА ПРЕОСТАНАТИОТ ДОХОД НА 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. 
За покритие на потребите на Федерацијата сто-

панската организација плаќа данок на добивката 
по норма од 50%. 

2. 
Од плаќањето на данокот на добивка се осло-

бодуваат: железничко-тран спортисте претпријатија, 
претпријатијата на јавниот патен, речен и езерски 
сообраќај, претпријатијата на поштенско-телеграф-
ско-телефонскиот сообраќај, претпријатијата на во-
здушниот сообраќај, поморско-бродарските претпри-
јатија. за локална пловидба, претпријатијата на 
пристаништата и складовите, претпријатието „Бро-
доспас", претпријатијата на филмската индустрија, 
претпријатијата за прикажување филмови, изда-
вачките претпријатија, весникар ските претпријати-
ја, графичките претпријатија, овластените прет-
пријатна за промет со жита и овластените мелници, 
угостителските и туристичките претпријатија и ду-
ќани, занаетчиските претпријатија и дуќани, кому-
налните претпријатија, земјоделските стопанства, 
земјоделските задруги и претпријатија'и погоните 
ва земјоделските задруги, специјализираните се-
менски претпријатија, специјализираните работил-
ници и сервиси за поправање селско - е топалски ма-
шини, селско-стопанските апотека и претприја-
тијата и задругите за ловење морски и слатковод-
ен риби. 

Како занаетчиски претпријатија и дуќани се 
сметаат оние што се како такви регистрирани во 
1954 година. Сојузниот извршен совет може да ги 
пропише условите под кои претпријатијата и дуќа-
ните што постојат што не се запишани како зана-
етчиски можат како такви да се регистрираат. 

3. 
Железничко-транспортните претпријатија ќе 

уплатуваат 85% од реализираната добивка во инве-
стициониот фонд на Заедницата на југословенските 
железници. 

Претпријатијата на поштенско-телеграфск'о-те-
лефонекиот сообраќај ќе уплатуваат 50% од реали-
зираната добивка во фондот на Заедницата на прет-
пријатијата на поштенско-телеграфоко телефон-
скиот сообраќај, за финансирање на изградбата на 
ултракуообраноБИ врски, радистел еграфски и ра-
диотелефонски врски, повеќеканални телеграфски! 
и телефонски системи и автоматски телефонски 
централи. 

Претпријатијата на јавниот патен, речен и воз-
душен сообраќај, како и на филмската индустрија 
уплатуваат во својот инвестиционен фонд дел од у 
добивката што му одговара на износот на данокот 
од кој се ослободени. 

Задружните стопански организации што во 
смислана горниот оддел се ослободени од плаќа-
њето на данокот на добивката, тој дел од добивката 
можат да го употребат исклучиво за стопански 
инвестиции. 

Се овластуваат народните републики да про-
пишат од реализираната добивка што произлегува! 
од издавачката дејност да се издвојува определеа 
дел во фондот за унапредување_ на издавачката) 
дејност на народната република односно автоном-
ната единица. 

Делот на добивката што се издвојува спрема 
горниот став не може да биде поголем од 50% од 
реализираната добивка. 

4. 
Се определува учеството во сојузниот данок на 

добивката: 
на НР Србија 22% 
на НР Македонија 100% 
на НР Црна Гора 100% 

На околиите Бује и Копер 100% од данокот на 
добивката што ќе се наплати на нивната сегашна 
територи ј а. 

5 
Се овластува Сојузниот извршен совет да може 

да го пропише начинот на утврдувањето, расподел-
бата и користењето на вонредната добивка. 

6. 
Доходот на стопанската организација што прео-

станува потем сојузното оданочување се распреде-
лува со општествениот план на околијата (градот, 
градската општина со одделни права), 

7. 
Сите инструменти на планот се применуваат и 

на шумските стопанства што работат како установи 
со самостојно финансирање. 

ГЛАВА XX 
ПЛАТИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. 

Тарифните ставови во тарифниот правилник за 
1955 година можат да се движат на нивото на пре-
сметковните плати за 1954 година. 

Народниот одбор на околијата (градот, градската 
општина со одделни права) може да одобри нивото 
на тарифните ставови за 1955 година да може да се 
движи до 5% над нивото според пресметковните 
плати за 1954 година. 

Со овластуваат народните одбори на околиите 
(градот, градската општина со одделни права) да 
можат да одобрат ниво на тарифните ставови до 5% 
под нивото според пресметковните плати за 1954 
година. 

Како пресметковни плати за споредба на нивото 
на тарифниот правилник се земаат пресметковните 
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плати од 1954 година со наголемувањата што им 
биле одобрени на поодделни претпријатија според 
одредбите од Сојузниот општествен план за 1954 го-
дина и прописите на Сојузниот извршен совет доне-
сени во текот на 1954 година. 

2. 
За определување на тарифните ставови во та-

рифните правилници на стопанските организации од 
сегашните подрачја на околиите Бу је и Копер ќе 
се применуваат одредбите од ст. 1, 3 и 4 од одде-
лот 1 на оваа глава со тоа што како пресметковни 
плати ќе се сметаат пресметковните плати што ва-
желе на подрачјето на овие околии во 1954 година. 

3. 
Сојузниот извршен совет за сета територија на 

ФНРЈ, а републичкиот извршен совет за територи-
јата на народната република, може во текот на го-
дината да нареди да се изврши ревизија на нивото 
на тарифните правилници на стопанските органи-
зации, од поодделни стопански гранки, групи сто-
пански организации или поодделни стопански ор-
ганизации. 

4. 
Сојузниот извршен совет го пропишува нивото 

на тарифните ставови за 1955 година за железничко-
транспортните претпријатија и за претпријатијата 
на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај, 
а може да пропише и друг начин за утврдување на 
нивото на тарифните ставови или за пресметување 
на платите за стопанските организации од пооддел-
ни стопански гранки или за групи стопански орга-
низации 

ГЛАВА XXI 
ПРИДОНЕС ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

1 
Придонесот за социјално осигурување се упла-

тува по општа норма од 43% од износите уплатени 
на име плати и други лични издатоци (основа за 
пресметување на придонело). 

Сојузниот извршен совет определува кои испла-
ти на име плати и други лични издатоци влегуваат 
во основата за пресметка на придонесот за соци-
јално осигурување. 

Со прописи на Сојузниот извршен совет за фи-
нансирање на социјалното осигурување може да се 
определи поодделни обврзници на придонесот да 
плаќаат придонес по повисока или пониска норма 
од општата норма од ставот 1. За пресметување на 
добивката што му под лежу ва на сојузниот данок се 
применува нормата на придонесот за социјално 
осигурување од 43%. Разликите на придонесот над 
општата норма, од 43% ја плаќаат стопанските ор-
ганизации од средствата на добивката што им 
преостанува по одбитокот на данокот на добивката. 
Разликата на придонесот што поизлегува поради 
пресметката во пониска норма, го наголемува делот 
на добивката што. преостанува потем сојузното ода-
ночување. 

2. 
Придонесот за социјално осигурување што се 

плаќа за учениците во стопанството како и придо-
несот за социјално осигурување што се плаќа за 
сезонските работници на селбко-стопанските орга-
низации (земјоделски стопанства, земјоделски за-
други основани како претпријатие, на се ланските 
работни задруги и земјоделските стопанства на 
задругите) се пресметува по нормата на придонесот 
за здравствено осигурување, што ќе ги пропише 
Сојузниот извршен совет. 

За работниците и службениците на стопанските 
организации со служба во странство, придонесот се 
пресметува: 

а) на платата што им припаѓа на овие службе-
ници кога се со служба во земјата — по општата 
норма на придонесот; 

б) на разликата меѓу износот на платата во 
земјата и платата во странство пресметана по зва-

ничниот курс на валутата во која примаат плати —*. 
по нормата на придонесот за здравствено осигу-
рување. 

ГЛАВА XXII 
НОРМИ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД И ЗЕМЈАРИНА 

1. 
Основниот данок на доход од селското стопан-

ство и земјарината ќе се обложува по норма од 6%. 
Народните одбори на околиите (градовите) мо-

жат да ги ослободат од плаќање на земјарина во 
1955 година селско-стопанските производителот! ор-
ганизации, што се основани по 1 јануари 1953 година. 

2. 
Основниот данок на доход од самостојни зани-

мања и имот ќе се обложува по норма од 6 до 8%» 
Во рамките на нормите од претходниот став со 

републички прописи ќе се определи нормата на 
основниот данок на доход од самостојни занимања. 

3. 
Нормите на дополнителниот данок на доход од 

селоко-стопанската дејност не можат да бидат по-
мали од 3% ниту поголеми од 50%. 

Се овластуваат извршните совети на народните 
републики да ги пропишат минималните и макси-
малните норми во рамките на распонот од пред-
ниот став. 

4. 
За употребата на туѓа работна сила ќе се плаќа 

данок по норма од 5% од даночната основа за 
секој работник во текот на една година (работник — 
година). 

5-
Се овластуваат народните републики на произ-

водителите на ориз и хмел да им пропишат допол-
нителен данок на доходот што се реализира со про-
изводство на овие култури. 

6. 
Се овластуваат НР Хрватска и НР Словенија 

да донесат прописи за начинот на примената на 
прописите за данокот на доход на подрачјата на 
околиите Бује и Копер. 

Основниот и дополнителниот данок на доход 
што ќе се реализира та сегашното подрачје на око-
лиите Бује и Копер им припаѓа на овие околии. 

7. 
Се овластува Сојузниот извршен совет додека 

не се донесе законот за општинскиот локален да-
нок да донесе прописи за општинскиот локален 
данок. 

ГЛАВА XXIII 
УЧЕСТВО НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА ВО ПРИ-
ХОДИТЕ НА ОКОЛИИТЕ, ГРАДОВИТЕ И ГРАД-

СКИТЕ ОПШТИНИ СО ОДДЕЛНИ ПРАВА 
Со општествениот план на народната република 

може да се предвиди учество на народната репу-
блика во приходите на око ли јата (градот, градската 
општина со одделни права). 

Во општествениот план на народната република 
се утврдува учеството на автономната единица во 
приходите на околијата (градот, градската општина 
со одделни права). 

Народните републики ќе го определат начинот 
на учеството во приходите од горниот став. 

ГЛАВА XXIV 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ 

Сојузните и републичките органи, народните од-
бори и претпријатијата се~долгхни од сите средства 
што ќе ги реализираат во 1955 година да издвојат 
6% како задолжителна резерва. 

Дотациите се сметаат како приходи на оние 
органи^ што ја примаат дотацијата и на износот на 
дотацијата се применуваат одредбите од првиот став. 
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За износите на дадените дотации се намалуваат 
приходите на оние органи што ја даваат дотацијата, 
и одредбите од првиот став се применуваат на при-
ходите на овие органи намалени за износот на да-
вените дотации. 

Задолжителните резерви од 6% за претпријати-
јата се однесуваат на средствата за самостојно ра-
<ѕполагање на претпријатијата. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да го 
пропише начинот на формирањето на резервите 
»ако и употребата на овие резерви доколку дви-
жењата во стопанството во 1955 година ќе го ш к о -
луваат тоа: 

ГЛАВА XXV 
МЕРКИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ И 

УВОЗОТ 
1. 

Сојузниот извршен совет ќе го пропишува делот 
на девизите што се должни стопанските организации 
да и' го отстапат на Народната банка. 

Сојузниот извршен совет ја пропишува нормата 
на данокот на добивката од девизното работење. 

2. 
Сџ овластува Сојузниот извршен совет да ги 

пропише извозните коефициенти. 
Општиот извозен коефициент во 1955 година 

изнесува 1,22 врз двојниот службен курс. 
Сојузниот извршен совет може со цел да го 

унапреди и стимулира извозот да ги пропишува и 
коригира извозните коефициенти во рамките на су-
мата од 10 милијарди динари што е предвидена за 
«>ваа цел. 

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

Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за 
контигентирање односно забрана на извозот како 
и за условите за извоз на поодделни видови стоки. 

3. 
Сојузниот извршен совет ќе пропише поодделни 

коефициенти и царини за увоз на стоки и услуги, 
Ќе донесе прописи за забрана односно за континген-
шрање на увозот на стоки и ќе ги определи начинот 
и условите за примена на овие мерки. 

4. 
Стопанските организации можат од средствата 

на амортизациониот фонд, што можат да ги кори-
стат по одредбите од овој план, а установите со 
самостојно финансирање од средствата на фондот 
за замена и дополнување, да набавуваат странски 
стоки и инвестициони материјали, како и да ги 
плаќаат странските услуги во врска со инвестициите 
до износот од 10% од споменатите средства. Сред-
ствата од другите фондови не можат да се користат 
за купување девизи односно девизни плаќања. 

Стопанските организации од досегашните по-
драчја на околиите Бује и Копер можат од сред-
ствата на амортизациониот фонд да набавуваат 
странски стоки и нвестициони материјали и да ги 
плаќаат странските услуги во врска со инвестициите 
1до износот од 30% од цитираните средства, ако не е 
(Предвиден поголем процент за определените видови 
стопански организации во следниот став од овој 
оддел. 

Процентот од претходниот став за сите термо-
централа фабриките за шеќер, претпријатијата на 
графичката индустрија, претпријатијата на филм-
ската индустрија, рудниците на јаглен и на прет-
пријатијата на патниот сообраќај изнесува 30%, за' 
фармацеутскохемиските претпријатија 35%, а за 
|претприј ати јата за производство на нафта, за гео-
•пошко-геофизички и рударски истражувања и за 
^претпријатијата на воздушниот сообраќај 50%, како 
ti за земјоделските стопанства и земјоделските за-
други 20%. 

Заедницата на по штенско-те ле гр аф еко-телефон-
скиот сообраќај може да врши во странство набавки 

на опрема за изградба на ултракусобранови врски, 
радио телеграфски и радио телефонски врски, по-
веќеканални телеграфски и телефонски системи и 
автоматски телефонски централи од сопствените де-
визни средства, без коефициент, а со динарско 
покритие од својот инвестиционен фонд, доколку, 
вакви производи не можат* да се набават од до-
машното производство. 

Корисниците на опремата чиешто плаќање се 
врши од средствата што претпријатијата и* ги от-
стапуваат задолжително на Народната банка и од 
странски заеми, можат да го користат соодветниот 
износ на динарските средства за плаќање на опре-
мата, за кое се врши од овие девизни средства. 

Сојузниот извршен совет може да го наголемо 
или намали процентот од ставот 1 и 2 на овој оддел 
односно да утврди и други извори на средства за 
набавка на странска опрема и инвестиционен ма-
теријал, како и за плаќање на странски услуги во 
врска со инвестициите. 

ГЛАВА XXVI 
ОВЛАСТЕНИЈА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ СО ЦЕЛ 

ДА СЕ РЕГУЛИРА ПАЗАРОТ 
L 

Се овластува Сојузниот извршен совет да може 
да ги определува највисоките продажни цени и на-
чинот на формирањето на цените на производите и 
услугите кај кои поради дефицитарност на стоките 
и монополската положба на производителите може 
да дојде до пораст на цените. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да може 
да ги пропишува тарифите за превозење стоки и 
услуги за сите видови на сообраќајот, освен патниот 
сообраќај и радио-дифузијата. 

2. 

Сојузниот извршен совет ќе ги пропише средните 
цени за електрична енергија за поодделни електро-
енергетски заедници, цените за продажба на. елек-
трична енергија меѓу заедниците, единствените цени 
за продажба на електрична енергија на претприја-
тијата на електрометалургијата и електрохемијата, 
како и единствените основи за утврдување на це-
ните на електроенергијата. 

Во рамките на средните цени и врз базата на 
единствените основи од горниот став извршните со-
вети на народните републики ги определуваат та-
рифите за продажба на електроенергијата на по-
драчјето на народната република. 

3. 
Сојузниот извршен совет може да определи кон-

тингенти на некои индустриски производи, приори-
тети при користењето на услугите, како и услови 
за нивната продажба во случај на нивна поусетна 
дефицитарност. 

4. 
Се овластува Сојузниот извршен совет да може 

да ги утврди по народните републики минималните 
количини за сечење дрва на пењушка во шумите 
од општонародниот имот. 

Се овластуваат народните републики да можат 
во своите општествени планови да го утврдат нај-
високиот обем за сечење дрва на пењупгка. 

ГЛАВА XXVII 
ФОНДОВИ 

1. 
Додека не се донесат одделни сојузни закони 

еа општиот инвестиционен фонд, за фондот за уна-
предување на селското стопанство, за фондот за 
истражни работи, за фондот за регресите и за фон-
дот на разликата во цените при работењето со 
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странство, Сојузниот извршен совет ќе го пропише 
начинот на формирањето, управувањето и начинот 
на користењето на средствата од тие фондови ' 

Народните републики и автономните единици, 
околиите, градовите и градските општини со од-
делни права ќе основат фонд за унапредување на 
селското стопанство. 

Републичкиот фонд за унапредување на сел-
ското стопанство и фондот за унапредување на 
селското стопанство на автономната единица се 
ссниваат од процентот на основниот данок на до-
ход од селското стопанство, кој не може да биде 
помал од 10%, а се утврдува со републичкиот оп-
штествен план. 

Средствата на фондот за унапредување на сел-
ско-стопанското производство на околијата одно-
сно градот се формираат од процентот на дополни-
телниот данок на доход од селското стопанство, кој 
не може да биде помал од 5%, а се утврдува со 
општествениот план на околината односно градот. 

Се овластуваат народните републики да можат 
да пропишат поголем процент на дополнителниот 
данок од кој се формира фондот за унапредување 
на селското стопанство на ©ќелијата односно гра-
дот, како задолжителен за околиите односно гра-
довите. 

Сојузниот извршен совет може да пропише и 
други средства да влегуваат во околискиот одно-
сно градскиот фонд за унапредување на селското 

1 стопанство. 

3. 
Народните републики, автономните единици, 

околиите, градовите и градските општини со од-
делни права на чие подрачје има шуми во опште-
ствена сопственост, ќе основат фонд за унапреду-
вање на шумарството. 

Средствата на републичкиот фонд и на фондо-
вите на автономните единици за унапредување на 
шумарството се формираат од делот на средствата 
од фондовите за унапредување на шумарството на 
околиите (градовите, градските општини со оддел-
ни права) чијшто процент се утврдува со репу-
бличкиот општествен план односно со општестве-
ниот план на автономната единица. 

Фондот за унапредување на шумарството на 
околната, градот односно градската општина со 
одделни права, се оснива од уплатите на шумските 
стопанства на подрачјето на околната, градот од-
носно градската општина со одделни права во со-
одветниот фонд. 

Шумските стопанства, без обѕир дали се осно-
вани како претпријатија или .како установи со 
самостојно финансирање, должни се од износите 
добивени со продажба на дрва на пењушка да упла-
тат најмалку 30% во фондот за унапредување на 
шумарството на око ли јата, гр? дот односно град-
ската општина со одделни права. Народните репу-
блики и народните одбори на околија та, градот од-
носно градската општина со одделни права можат 
да пропишат и поголем процент од 30% како обвр-
ска за уплата во фондот. 

Уплатата по горниот став не влијае на другите 
обврски на претпријатијата спрема општествената 
заедница. 

Износите уплатени на име придонес за фондот 
за унапредување на шумарството не влегуваат во 
основата за оданочување. 

4. 
ие овластува Сојузниот извршен совет да го 

пропише придонесот што ќе го уплатуваат стопан-
ските организации во фондовите за кадрови, како 
и начинот на уплатата и употребата на средствата 
од овој фонд. 

5. 
Се овластува Сојузниот извршен совет да може 

да ги пропише придонесите што ќе ги уплатуваат 
стопанските организации од поодделни стопански! 
области односно гранки за унапредување на опре-
делено производство на тие области односно гранки. 

Сојузниот извршен совет ќе пропише од кој 
дел на вкупниот приход на стопанската организа-
ција ќе се уплатува овој придонес како и начинот 
на уплатата и употребата на средствата реализи-
рани спрема горниот став. 

6. 
Народните републики, околиите, градовите и 

градските општини со одделни права ќе осноЕат 
фондови за кредитирање на станбената изградба. 

Народните републики, околиите, градовите и: 
градските општини со одделни права ќе уплатат 
најмалу 3% од вкупните приходи со кои распола-
гаат во фондовите за кредитирање на станбената' 
изградба. 

Покрај средствата од горниот став, во прихо-
дите на овие фондови спаѓа и оној. дел на добив-
ката на градежните претпријатија кој според од-
делните прописи се издвојува за станбена изградба. 

Во вкупните приходи што служат како основа 
за издвојување на процентот за фондовите за кре-
дитирање на станбената изградба, не влегува делот 
на добивката на градежните претпријатија коЈ 
според одделните прописи се употребува за стан-
бена изградба. 

Се овластуваат народните републики да можат 
да ги ослободат од уплата на минималниот придо-
нес за фондовите за кредитирање на станбената 
изградба оние околии што примаат дотација. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да до-
несе прописи за начинот на уплатата и употребата 
на средствата од овие фондови. 

ГЛАВА XXVIII 

ДОТАЦИИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА1 

Народните републики односно народните одбори 
за оние земјоделски стопанства за кои ќе утврдат 
дека ќе работат со загуба, ќе го определат со сво-
ите општествени планови начинот на давањето и 
износите на дотацијата. 

ГЛАВА XXIX 

СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ И ФОНДОВИ 

I. Сојузен буџет: 
Расходите на сојузниот буџет во 1955 година 

ќе изнесуваат: 
мил. дин. 

Админстративниот дел на буџетот 29.100 
Народната одбрана без инвестициите 

во ин цу стр PI јата што произведува за 
потребите на ЈНА 175.800 

Дотации 11.110 
НР Македонија _ 5.445 
НР Црна Гора 4.215 
НО на Околијата Бу је 680 
НО' на Ок оли јата Копер 770 
Отплата на внатрешните и стран-

ските заеми . 16.100 
Изградба на зградата на Сојузниот 

извршен совет и објектите на оп-
штествениот стандард во Белград 2.300_^ 

В к у п н о _ 234.41Q 
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Од вкупните приходи на Федерацијата на со-
јузниот буџет му припаѓа: 

што и' припаѓа 
а најмногу до 

Данокот на промет 
на Федерацијата, 
износот 

52,8% на данокот на добивката, а 
-најмногу до износот 

Буџетски приходи 
Средства од односите со странство 

мил. дин. 

133.500 

58.060 
2.850 

40.000 
В к у п н о 234.410 

II. Општиот инвестиционен фонд 
Општиот инвестиционен фонд во 1955 година 

изнесува 169.910 милиони динари. 
Од општиот инвестиционен фонд ќе се креди-

тираат инвестициите: 
мил. дин. 

во индустријата и рударството 83.400 
— во прехранбената индустрија 7.600 

во селското стопанство 16.000 
за набавка на бродови и пловни 
објекти на поморскиот и речниот 
сообраќај 

— за индустриските претпријатија 
што произведуваат за потребите 
на ЈНА 

9.300 

6.200 
В к у п н о ' 122.500 

Со општиот инвестиционен фонд ќе се финан-
сираат инвестициите со определена предопределе-
иост до вкупниот износ од 47.410 милиони динари. 
Од овие средства ќе се финансира: 

мил. дин. 
а) изградбата: 

на железопатната линија Белград 
— Бар (делот од линијата во НР 
Србија и делот од линијата во НР 
Црна Гора) 

— железопатната линија Книн—За-
дар 

— железопатната линија Сараево— 
Плоче 

—- Пристаништето Плоче 
— Пристаништето Бар 
— патот Сеножече—Рижана 
— регулационите работи на Дунав __ 

В к у п и о 
€>) инвестициите на подрачјата на: 
— НР Србија и Белград 
— НР Македонија 
— НР Црна Гора 
— НО на Око ли јата Ву је 
— НО на Околијата Копер 

В к у п н о 

8.350 

22.160 
5.650 

10.000 
500 

_ 750_ 
39.060 

За објектите споменати во претходниот став 
под а) нема да се плаќаат ануитети. 

За објектите спомената во претходниот став 
под б) се плаќаат ануитети, освен за оние објекти 
што немаат стопански карактер. Ануитетите што се 
плаќаат по претходниот став се уплатуваат во ин-
вестиционите фондови на НР Србија, НР Македо-
нија, НР Црна Гора, а за инвестициите на подрачјето 
на околиите Бује и Копер во нивните инвестици-
они фондови. 

Од приходите на Федерацијата на општиот ин-
вестиционен фонд му припаѓа: интересот на основ-
ните средства, интересот на кредитот за обртните 
средства, средствата од инвестиционите заеми од 
странство, приходите од данокот од главата XVIII 
на овој план и 15,.6% од данокот на добивката, а 
најмногу до износот од 17.060 милиони динари. 

Разликата до вкупниот износ на предвидените 
инвестиции од општиот инвестиционен фонд ќе се 
покрие со неискористегите износи на амортизаци-
јата, со ануитетите и со други банкарски средства. 

III. Фондот за регреси и дотации во 1965 ГО-
ЛИМ Ќе и з д а ш е 17.400 к и т о т динари. 

Од приходите на Федерацијата на овој фонд 
му припаѓа: 

15,8% од данокот на добивката, а најмногу до 
износот од 17.400 милиони динари. 

IV. Фондот за истражни работи во 1Ѕ55 .година 
ќе изнесува 6.780 милиони динари. 

Од приходите на федерацијата на овој фонд му, 
припаѓа: 6,2% од данокот на добивката, најмногу 
до износот од 6.780 милиони динари. 

V. Фондот за унапредување на селското стопан-
ство во 1955 година ќе изнесува 1.000 милион:, ди-
нари 

Од приходите на федерацијата на овој фонд му 
припаѓа: 0,9% од данокот на добивката, а најмногу 
до износот од 1.000 милиони динари. 

VI. Во фондот на разликите во цените при ра-
ботењето со странство влегуваат сите приходи од 
работењето со странство што ќе ги определи со 
одделни прописи Сојузниот извршен совет. 

VII. Резервите во 1955 година ќе изнесуваат 
9.600 милиони динари. 

Од приходите на федерацијата се издвојува за 
резервите: 8,7% од данокот на добивката. 

Доколку ќе се реализираат поголеми приходи 
на буџетот и фондовите од предвидените, реализи-
раниот вишок на приходите се внесува во резервите. 

Доколку приходите на буџетот или на пооддел-
ни фондови не ќе се реализираат во предвидениот 
износ, Сојузниот извршен совет може да ја покрие 
разликата од средствата реализирани по горниот став. 
Сојузниот извршен совет во текот на годината ќе 
врши усогласување на притечувањето' и трошењето 
на средствата на буџетот и фондовите. 

ГЛАВА XXX 0 

Овој општествен план важи од 1 јануари 1955 
година. 

667. 
Врз основа на чл. 5 ст. 1 од Законот за важе-

њето на Уставот, законите и другите сојузни прав-, 
ки прописи на територијата на којашто со Меѓу-
народната спогодба е проџхирена цивилната управа 
на Федеративна Народна Република Југославија, 
Сојузниот итзршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ 
СОЈУЗНИ ПРАВНИ ПРОПИСИ НА ТЕРИТОРИ-
ЈАТА НА КОЈАШТО Е ПРОШИРЕНА ЦИВИЛ-
НАТА УПРАВА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Сојузните закони и другите сојузни прописи 
што во смисла на Законот за важењето на Уставот, 
законите и другите сојузни правни прописи на те-
риторијата на којашто со Меѓународната спогодба 
е проширена цивилната управа на Федеративна На-
родна Република Југославија, важат на таа тери-
торија од денот на влегувањето во сила на тој зав-
ков, ќе се применува во целост на таа територију 
доколку за поодделни од тие прописи или за поод-> 
делип одредби од тие прописи не е определено поп-« 
наку со оваа уредба. 

Член 2 
Односите што се засновани вр* правните про* 

пиен од Командантот на поранешнава Воена упр а. 
ва на ЈНА и локалните органи на власта што ва-
желе до влегувањето во сила на оваа уредба а не 
се конечно растгравени додека биле во сила таа 
прописи ќе се расправат според тие прописи, до-
колку со оваа уредба не е определено поинаку. 
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Член 8 
Сроковите определени со сојузните закони и со 

другите сојузни прописи што биле во сила на 26 
октомври 1954 година, доколку со оваа уредба не е 
определено поинаку, почнуваат да течат односно 
истечуваат на територијата означена во чл. 1 
на оваа уредба, и тоа: 

1) сроковите чијшто почеток на текот е опре-
делен со денот на влегувањето во сила на пооддел-
ни прописи или со друг утврден ден почнуваат да 
течат од денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба; 

2) сроковите што се определени така што да се 
завршуваат со утврден ден, истечуваат кога ќе по-
мине онолку време — сметајќи од денот на влегу-
вањето во сила на оваа уредба — колку што по-
минало од денот на влегувањето во сила на про-
писот со кој е определен срокот до денот за истекот 
на срокот. Ако задолжителната примена на таквиот 
пропис почнала со подоцнежен ден од денот на 
неговото влегување во сила, срокот во тој случај 
истечува по истекот на онолку време — сметајќи 
од денот на влегувањето во сила на оваа уредба — 
колку што поминало од денот на задолжителното 
спроведување на таквиот пропис до денот опре-
делен за истекот на срокот. 

Одредбите од претходниот став не се примену-
ваат на подрачјето на< бившата Југословенска зона 
на СТТ на сроковите од сојузните прописи што 
биле веќе проширени на подрачјето на таа зона со 
наредбите од Командантот, на поранешната Воена 
управа на ЈНА. 

Одредбите на ст. 1 од овој член не се однесу-
ваат до сроковите со кои се определува влегува-
њето во СИЈ* на сојузните закони и другите соју-
зни прописи. 

Кога за определување почетокот на текот или 
истекот на срокот е овластен органот на управата, 
почетокот и истекот на срокот ќе го определи тој 
орган. 

Член 4 
Како лица што живеат постојано на територи-

јата означена во чл. 1 на оваа уредба на кои се 
однесува членот 3 од Законот за важење на Уста-
вот, законите и другите сојузни правни прописи на 
територијата на којашто со Меѓународната спогодба 
е проширена цивилната управа на Федеративна 
Народна Република Југославија, се сметаат: 

1) лицата што на денот на влегувањето во 
сила- на Законот за важењето на Уставот, законите 
и другите сојузни правни прописи на територијата 
на којашто со Меѓународната спогодба е проши-
рена цивилната управа на Федеративна Народна 
Република Југославија имале постојано живеали-
ште на таа територија а на денот на влегувањето 
во сила на Договорот за мир со Италија од 10 фе-
вруари 1947 година биле италијански државјани. 
Од ова се изземаат оние лица што по 10 јуни 1940 
година се колонизирани или како државни слу-
жбеници се доселиле на таа територија; 

2) лицата што на 10 јуни 1940 година имале 
постојано живеалиште на означената територија, а 
на денот на влегувањето во сила на Договорот за 
мир со Италија од 10 февруари 1947 година биле 
италијански државјани, па оваа територија ја на-
пуштиле по ставањето на таа територија под Вое-
ната управа на ЈНА или под сојузничката воена 
управа, под услов одново да се населат на таа те-
риторија до 5 октомври 1955 герина-; 

3) лицата што со дозвола од поранешната Воена 
управа на ЈНА се населиле на означената терито-
рија а на денот на влегувањето ЕО сила на Догово-
рот за мир со Италија од 10 февруари 1947 година 
биле италијански државјани; 

4) лицата што на 28 октомври 1918 година бил^ 
постојано настанати на означената територија а кои 
како италијански државјани по тој ден морале да 
ја напуштат таа територија, ако до 5 октомври 1950 
година одново ќе се населат на таа територија или 
како постојани жители ќе се регистрираат при ју-
гословенското дипломатско или конзуларно прет-
ставништво. Од она се изземаат оние лица што 
веќе се здобиле со државјанството на ФНРЈ; 

5) децата од лицата споменати во тон. 2 родени 
по 10 јуни 1940 година, децата од лицата споменати 
во точ. 3 родени по 15 септември 1947 година и ма-
лолетните деца од лицата споменати во точ. 4 ро-
дени откога нивните родители ја напуштиле озна«-
чената територија, како и полнолетните деца од 
лицата споменати во точ. 4 што до 5 октомври 1955 
година одново ќе се населат на таа територија или 
како постојани жители ќе се регистрираат кај ју-
гословенското дипломатско, или конзуларно прет-
ставништво. 

Член 5 
Во смисла на чл. 3 од Законот за важењето на 

Уставот', законите и другите сојузни правни прописи^ 
на територијата на којашто со Меѓународната! спо-
годба е проширена цивилната управа на Федера-
тивна Народна Република Југославија, на лицата 
споменати во предниот член ќе им се издаваат 
лични и патни исправи како и на државјаните на 
ФНРЈ. 

II. ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ 

1. Законот за национализација на приватните 
стопански претпријатија 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба ќе се применува на територијата означена во 
чл. 1 од оваа уредба Законот за национализација 
на приватните стопански претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 98/45 и 35/48) согласно следниве 
одредби: 

1) Приватните стопански пртепријатија што се 
национализираат во смисла на чл. 1 и во врска со 
чл. 2, како и чл. 2а точ. 1 и чл. 26 од законот ќе 
ги определи за подрачјето на око ли јата Бу је Из-
вршниот совет на Саборот на НР Хрватска, а за 
подрачјето на околијата Копер Извршниот совет 
на Народната скупштина на НР Словенија. 

2) Како ден според кој во смисла на чл. 3 од 
законот се определува кои објекти, филијали и 
огранци на претпријатијата ќе се сметаат како едно 
претпријатие ако работеле под заедничка фирма! 
или под заедничка управа, се зема денот на вле-
гувањето во сила на оваа уредба. 

3) Состојбата на, имотот на н&ционализирано 
претпријатие и национализираниот имот на лицата 
споменати во чл. 7а од законот ја утврдува народ-
ниот одбор на око ли јата преку своите органи. 

4) Ако национализираат© претпријатие било 
на денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
под управување од работниот колектив или под секве-
стар, неговата вредност се утврдува Според состој-
бата на денот кога претпријатието е секвестрирано 
односно кога е преземено управувањето со претпри-
јатието од страна на работниот колектив. 

5) Жалбата во смисла на чл. 17 од законот се 
подава до републичкиот секретаријат за работи на 
стопанството, чиешто решение е конечно. 

6) Одредбите од чл. на законот што се одне-
суваат до НР пиена лиз пциј ата на непо пгп-::; оста на 
стр а леќите држав1ат:и нем а да се прим? пура на те-
риторијата означена во чл. 1 на оваа уредба. 



Четвртак, SO декември 1954 •чГМУ- СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 56 — Страна 863 

2. Законот за аграрната реформа и колонизацијата 
ti Законот за селско-стопанскиот земјишен фонд на 

сшштонародниот имот и за доделување земја на 
селско-стопанеките организации 

Член 7 
Со примената на Законот за аграрната рефор-

ма v колонизација („Службен лист на ДФЈ" бр. 
04/43, и „Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/46, 101/47, 
1С5/48 и 4/$1) не се засегаат аграрните односи на 
територијата означена во чл. 1 од оваа уредба што 
се расиравени конечно според прописите од локал-
ните органи на власта. 

Одредбите од Законот за аграрната реформа и 
колонизација, како и од Законот за селско-стопан-
СК1ИОТ земјишен! фонд на општонародниот имот и за 
доделување земја на селско-стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/53), со кои се 
утврдува максимумот на селско-стопанеко земји-
ште, ќе се применуваат во целост. 

Вишокот на земјата што се одзема според За-
конот за аграрната реформа и колонизација, вле-
гува во сел еко - стоп анокиот земјишен фонд од чл. 
3 од Законот за селско-стопанскиот земјишен фонд 
tea ошптонародниот имот и за доделување земја на 
селско-стопанските организации. 

8. Законот за воената обврска на државјаните на 
Федеративна Народна Република Југославија 

Член 8 
Од денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

Законот за воената обврска на државјаните на Фе-
деративна Народна Република Југославија („Слу-
ж е н лист на ФНРЈ", бр. 28/46), со измените и до-
полненијата, ќе се применува постепено, и тоа: 

1> на лицата родени во 1927 година и порано ќе 
се применува во целост. Овие лица се подложни 
ika задолжителен лекарски, преглед, и оние што ќе се 
^гласат како способни или ограничено способни за 
воена служба се запишуваат во евиденцијата на 
воените обврзници!; 

2) на лицата родени во 1928—1935 година за-
клучно ќе се применува во целост од 1 јануари 
1955 година, и тоа така што тие лица ќе се пови-
куваат на лекарски преглед, и оние што ќе се огла-
сат како способни или ограничено способни за вос-
ка служба нема да се повикуваат да го отслужат 
воениот срок, туку ќе се запишат во евиденцијата 
на воените обврзници. Тие лица ќе се повикуваат 
она воена вежба според чл. 26 од Законот за воената 
Обврска на државјаните на Федеративна Народна 
Република Југославија почнувајќи од 5 октомври 
1955 година, освен оние што биле во Југословен-
ската армија или во другите војски најмалку три 
месеци. 

За лицата родени во 19*36 година и помлади 
Државниот секретар за работи на народната одбра-
на ќе пропише кога ќе се запишат тие лица во 
воената евиденција некога ќе се повикуваат тие на 
регрутирање и на служење на воениот срок. 

Одредбите од претходните ставови се примену-
ваат само на постојаните жители на територијата 
Означена во чл. 1 на оваа уредба. 

Лицата споменати! во ст. 1 и 2 од овеј член мо-
раат под општите услови да стапат доброволно во 
постојаниот кадар и можат да се упатат во шко-
лите за резервни офицери. 

4. Законот за судовите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 30/54) 
Член 9 

Претседателите,, судиите* и судиите поротници 
на околиските судови на територијата означена во 
кп. 1 т оѕаа уредба избрани до денот на влегува-

њето во сила на оваа уредба, остануваат на своите 
должности. 

5. Законот за откуп на приватните апотеци 
Член 10 

Се овластуваат советите за народно здравје и 
социјална политика на народните републики Хр-
ватска и Словенија да го определат, по исклучок 
од одредбата на чл. 1 ст. 1 од Законот за откуп на 
приватните апотеки („Службен лист на ФНРЈ", бр. ' 
50/49), срокот за престанок на важењето на дозво-
лите за водење јавни апотеки што им се издадени 
на приватните лица на подрачјето на околината 
Бује односно Копер. 

6. Законот за управните спорови („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 23/52 и 15/53) 

Член 11 
Срокот за поднесување тужба во управниот 

спор што бил во тек на 26 октомври 1954 година, 
не може да истече пред да помине онолку време 
по влегувањето во сила на оваа уредба колку што 
на опоменатиот ден преостанало до истекот на 
срокот. 

7. Прописите за економските инструменти и м 
за реализирање на општествените планови 

Член 12 
До влегувањето во сила на Сојузниот општествен 

план за 1955 година, на територијата означена во . 
чл. 1 на оваа уредба останува во сила Наредбата* 
од Командантот на поранешната Воена управа на 
ЈНА бр. 53 од 27 март 1954 година за економските 
инструменти и мерки за реализирање на опште-
ствените планови. 

8. Прописите за патентите, мострите, моде,тихе и 
жиговите 
Член 13 

Сите права на пронајдоци заштитени со патент 
или со цронајдувачко свидетелство и правата на 
заштитени мостри, модели, фабрички и трговски? 
жигови и техничките усовршувања што биле во 
важност на територијата на Федеративна Народна 
Република Југославија на 26 октомври 1954 година, 
важат за преостанатото време на траењето и на 
територијата означена во чл. 1 на оваа уредба. 

Физичките и правни лица што на 26 октомври 
1954 година имале свое живеалиште односно седи-
ште на територијата означена во чл. 1 на оваа 
уредба, а кои имале важечко право на патеше, мо-
стра, модел, фабрички или трговски жиг што тој 
ден било заштитено кај надлежните власти во Ита-
лија, таквото свое право можат да му го пријават 
на надлежниот орган во Федеративна Народна Ре-
публика Југославија со цел да се заштити односно 
прошири неговото важење на целата територија на 
Федеративна Народна Република Југославија. 

Ако пријавата на патент, мостра, модел, фа-
брички или трговски жиг од страна на лицата 
означени во предниот став ќе се поднесе до 1 јули 
1955 година и ако за заштитата се исполнети усло-
вите предвидени со прописите што важат во Фе-
деративна Народна Република Југославија, пре-
димството во поглед на заштитата на патент, мо-
стра, модел, фабрички или трговски жиг ќе се при-
знае од денот кога тоа право е заштитено во Ита-
лија. Со пријавата мора да се поднесе и дс::аз за 
порано здобиената заштита во Италија на име на 
истото физичко или правно лице. Таква пријава е 
подложна на плаќање на сите такси предвидени за 
здобивање со овие права во Федеретвпа Народна 
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Република Југославија. Во поглед на условите за 
заштита, како и натамошната заштита и искори-
стување на овие права, ќе се применуваат во сето 
прописите што важат за патентите, мострите моде-
лите, фабричките и трговските жигови во Федера-
тивна Народна Република Југославија. 

Вака проширеното право на патент трае нај-
многу 15 години, а право на мостра или модел — 
Најмногу 10 години, со тоа што се засметува во сро-
icor на нивното максимално траење и поминатото 
јѕреме на траењето на нивната заштита во Италија. 

Правото на патент, мостра, модел, фабрички или 
.Трговски жиг на физичките или правни лица спо-
менати во ст. 1 на овој член чиешто важење ќе се 
^прошири на целата територија на Федеративна На-
водна Република Југославија врз основа на прија-
в а т а поднесена до 1 јули 1955 година, не може да 
ш* навредува здобивените права на другите лица 
(ма територијата на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија. 

9. Прописите за надворешно-трговското и 
девизното работење 

Член 14 
Сојузните прописи за надворешно-трговското и 

^девизното работење ќе се применуваат во целост 
Јна територијата означена во чл. 1 на оваа уредба, 
СО следниве отстапувања: 

1) до 31 декември 1954 година заклучно стопан-
ските организации на таа територија ќе и' го про-
даваат на Народната банка на ФНРЈ — на фили-
јалите во Копер и Умаг, како и на банките што 
[fee ги овласти Народната банка на ФНРЈ, делот од 
^девизните средства определен со прописите од Ко-
рмандантот на поранешната Воена управа на ЈНА 
LIHTO биле во сила на 7 октомври 1954 година — во 
корист на фондот на Народниот одбор на околи-
ната Бује односно Копер. 

Одредбата од предниот став ќе се применува 
l|ia протекот на девизните средства до 31 декември 
01954 година заклучно. На девизниот протек од 1 
^јануари 1955 година ќе се применуваат прописите 
^што важат на сета територија на Федеративна На-
родна Република Југославија. 

По 1 јануари 1955 година ^потрошените деви-
з н и средства од фондот на Народниот одбор на 
'око ли јата Бује односно Копер ќе можат и натаму 

се користат на начинот предвиден со поране-
шните прописи се' до конечното потрошување на 
4>вие средства. 

2) Стопанските организации од предната точка 
ќе ја пресметуваат разликата во цените при увозот 
и извозот по. коефициентите и на начинот предви-

д е н со прописите, од Командантот на поранешната 
ѓАВоена управа на ЈНА што биле во сила на 26 окто-
б р и 1954 година. 

Одредбите од предниот став ќе се применуваат 
на увозот и наплатата што се извршени до 31 де-
кември 1954 година заклучно. На увозот и напла-
тата што ќе се извршат од 1 јануари 1955 година 
ќе се применуваат препржите што важат на целата 
територија на Федеративна Народна Република Ју-
гославија. 

Побарувањата и долевањата на сметките на 
разликите по увозот и извозот на Народниот одбор 
на околија та Бу је односно Копер на 31 јануари 
1955 година се ликвидираат во корист односно на 
товар на буџетот на околр1јата Бује односно Копер 
за пресметките по увозот и наплатата до 31 декем-
ври 1954 година. 

3) Народната банка на ФНРЈ ќе издаде технич-
ки упатства за спроведување на одредбите од пред-
ните точки на овој член. 

10. Прописите за платите ва државните службе* 
ници и за другите службенички односи 

Член 16 
Додека не се спроведат наполно сојузните про* 

пиен за платите на државните службеници на те^ 
риторијата означена во чл. 1 на оваа уредба, посто-
јаниот одделен додаток што според прописите од 
Командантот на поранешната Воена управа на ЈНА' 
кои биле во сила на 26 октомври 1954 година им 
припаѓа на службениците покрај основната платам 
на службениците ќе им се исплатува како допол-
нителна плата во смисла на Основната уредба за 
звањата и платите на службениците на државните 
органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54). 

Право на одделни додатоци според предниот 
став имаат и службениците што по влегувањето 
во сила на оваа уредба ќе бидат назначени или 
преместени на означената територија. 

Право на додатоците споменати во ст. 1 на овој 
член имаат државните службеници додека се нао* 
ѓеат во служба на означената територија. 

Член 16 

Решенијата за определување звања и за распо-
редување во платни разреди на службениците што 
станале правосилни до денот на влегувањето во 
сила на оваа уредба остануваат во сила. 

Во поглед на признавањето годините на слу-
жба врз која и да е основа, на службениците од 
територијата означена во чл. 1 на оваа уредба ќе 
се применуваат во сето сојузните прописи што ва-
жат за државните службеници, како и прописите 
што важат за службениците од територијата при* 
соединета кон територијата на Федеративна На-
родна Република Југославија според Договорот за 
мир со Италија од 10 февруари 1947 година. 

11. Прописите за социјалното осигуруваше 
Член 17 

Додека не се спроведат наполно сојузните пр€| 
ПР1СИ за пензиите на територијата означена во ЧЈЦ 
1 на оваа уредба, постојаниот одделен додаток на 
пензиите и инвалиднини^ што според прописите 
од Командантот на поранешната Воена управа нсј. 
ЈНА KOPi биле во сила на 26 октомври 1954 години 
им припаѓа на ужршателите на пензии, ќе им се 
исплатува и натаму -на OHPie осигуреници односну 
уживатеЛР1 на пензии што на 26 октомври 1954 го* 
дрша постојано живееле на таа територија. 

Право на постој анртот одделен додаток имаа^ 
и лицата што на 26 октомври 1954 година постојан^ 
живееле на означената територија, и кои ќе се 
здобијат со правото на пензија или инвалиднина 
по влегувањето во сила на оваа уредба. 

Право на одделниот додаток споменат во ст; I 
на овој член' имаат споменатите лица за време до4 
дфка постојано живеат на означената територрхја. 

Член 18 
Во поглед на времето што се смета во рабо-

тен стаж во смисла на чл. 24 од Уредбата за опре-
делување и преводење на пензиите и инвалиднини-!*^ 
(„Службен лист ФНРЈ", бр. 39/52 и 21/53), на осигу£ 
рениците од територијата означена во чл. 1 на ова£ 
уредба се применуваат е ел зип:е преписи што ва-
жат за осигурениците од теритооијата чтр исо е ди-
нста кон територијата на Федератртна Народна Ре-
публика Југославија според Договорот за мир со 
Италија од 10 февруари 1947 години 
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Член 191 
Правата здобивани врз сокова на решенијата за 

пензии донесени според прописите од Командантот 
на поранешната Воена управа на ЈНА што станале 
правосилни до влегувањето во сила на оваа уредеа, 
се признаваат без обѕир дали со решението е при-
знаено во работен стаж и Бремето што не се при-
знава според сојузните прописи. 

Член 20 
Осигурениците и членовите на нивните фами-

лии од делот на бившата Зона А на СТТ на кој е 
проширена цивилната управа на Федеративна На-
родна Југославија .на коишто пензиите им се опре-
делени според италијанските прописи, се изедначу-
ваат во поглед на условите за здобивање со право 
на пензија и инвалиднина со осигурениците и чле-
новите на нивните фамилии од другиот дел на те-
риторијата означена во чл. 1 на оваа уредба, та во 
тој поглед ќе се применат на нив прописите од Ко-
мандантот на поранешната Воена управа на ЈНА што 
важеле на 26 октомври 1954 "година на подрачјето на 
бившата Југословенската зона на СТТ. 

На лицата од делот на бившата Зона А на СТТ 
на кој е проширена цивилната управа на Федератив-
на Народна Република Југославија, што уживаат 
пензија определена според италијанските прописи 
а за кои ќе се утврди при преведувањето на пензи-
јата дека го немаат пропишаниот работен стаж за 
здобивање со правото на пензија според прописите 
споменати во предниот став, ќе им се признае пра-
вото на пензија како да имаат минимален работен 
стаж. 

Ако уживател от на фами лиј арна пензија опре-
делена според италијанските прописи не ги испол-
нува условите во поглед на годините на возраста 
или не спаѓа во членовите на фамилијата што имаат 
право на пензија според прописите што важат во 
Федеративна Народна Република Југославија, па 
затоа не може да му се признае правото на фамили-
јарна пензија според споменатите прописи, из-
вршниот одбор на заводот за социјално осигурување 
на око ли јата може по исклучок на таков уживател 
да му го признае правото на фамилијарна пензија. 
При оценувањето на секој поодделен случај, ќе се 
зема во обѕир имотната состојба и другите услови 
за издршка на такво лице {фамилијарни услови, 
здравствена состојба, старост и ел.). 

Член 21 
На уживателите на пензии и инвалиднини што 

ќе оптираат за Италија ќе им се исплатува поезија 
односно инвалиднина најдолго уште еден месец по 
истекот на месецот во кој ја дале изјавата за оп-
тирањето. 

Член 22 
Додека не се спроведат наполно сојузните про-

писи за додатоците на деца на територијата озна-
чена во чл. 1 на оваа уредба, на лицата што имаат 
право на постојан додаток на деца ќе им се испла-
тува, покрај тој додаток, и одделниот додаток пред-
виден со Наредбата од Командантот на поранешна-
та Воена управа на ЈНА бр. 101 од 12 декември 1952 
година. 

Член .23 
Заводите за социјално осигурување во. Бу је и 

Копер ќе ги извртат расходите до крајот на 1054 
година врз основа на своите претсметка! за таа го-
дина. 

Сите приходи реализирани на подрачјето на овие 
заводи во 1954 година остануваат како приходи на 
тие заводи.. 

Вишоците на приходите над расходите што ќе 
ги реализираат овие заводи во 1954 грдина, ќе се 
употребат за унапредување здравствената служба 
на подрачјето на тие заводи. 

Член 24 
Во поглед на управувањето со здравствените 

објекти што се наоѓаат под управа на заводите за 
социјално осигурување во Бу је и Копер, ќе се при-
менуваат сојузните прописи за управувањето са 
здравствените установи. 

12. Прописите за воените инвалиди од војните и за 
мир новрежените воени инвалиди 

Член 25 
На лицата — постојани жители на територијата 

означена во чл. 1 од оваа уредба ќе се применуваат 
одредбите од Законот за воените инвалиди од вој-
ните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/50, 4/51 и 
46/151) и прописите донесени врз основа на него, и 
тоа: 

1) на лицата на коишто со решение од инвалид-
ската комисија при . советот за народно здравје и 
социјална политика на око лиј ата, односно од по-
високата инвалидска комисија при народниот од-
бор на око ли јата, им е признаено својството на 
воен инвалид од војна поради намалувањето на 
способноста за стопанисување што го претрпеле под 
околностите од чл. 1 и 2 на Законот за воените 
инвалиди од војните или чл. 49 од истиот закон; 

2) на лицата што по решенијата од споменатите, 
комисии ги изведуваат своите инвалидски права од 
напред споменатите умрени воени инвалиди од вој-
ните, или од лица што загинале, умреле или исче-
знале под околностите од чл. 1 и 2 на Законот за 
воените инвалиди од војните или чл. 49 од тој за-
кон, ако ги исполнуваат условите предвидени со тој) 
закон во поглед на годините на возраста а спаѓаат 
во круг на лицата заштитени со тој закон; 

3) на лицата на коишто со решенијата од ита* 
лијанските државни органи им е признаено свој* 
ството на воен инвалид од војна поради намалува* 
њето на способноста за стопанисување што го пре-
трпеле во војната од 1914—1918 година, или кои по 
решенијата од италијанските државни органи ги! 
изведуваат своите инвалидски права од споменатите 
умрени воени инвалиди од војната или од лицата 
што загинале или исчезнале на воена должност во 
војната од 1914—1918 година. 

Член 26 
На лицата — постојани жители на територијата 

означена во чл. 1 на оваа уредба ќе се применува 
Законот за мирновремените воени инвалиди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 104/46 и 105/47) односно 
Уредбата за определување инвалидските принадле-
жности на мирновремените воени инвалиди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 29/63), и тоа: 

1) на лицата на коишто својството на мирновре-
мен воен инвалид им е признаено со решенија од 
италијанските државни органи поради намалува-
њето на способноста за стопанисување што по. 
демобилизацијата на италијанската Е-ру жена СЈ? ла 
по војната од 1914—1918 година до 10 јуни 1910 го-
дина претрпеле во единиците во состав на таа 
освен оние во состав на фашистичката : и г ~ г т - и 
другите фашистички фсрм?*::гл; 

2) на лицата што по решенијата од 
те државни органи ги изведува.:-/"* С Р О П Т ? :•::• •• • -
ски права'од умрените мирново :-:.:::ти рѓо:«; т г а-
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лиди споменати во претходна точка, или од лица 
што загинале на воена должност во единиците, ка-
КО и БО времето цитирано во споменатата точка. 

Член 27 
Преведувањето во смисла на чл. 23 и 24 од 

оваа уредба ге го извршат републичките инвалид-
ски комисии. 

Член 28 

Додека не се спроведат наполно сојузните про-
писи за воените инвалиди од војните и мирновре-
мените воени инвалиди на територијата означена во 
чл. 1 на оваа уредба, на уживателите на лична и 
фа мили јарна инвалиднина постојано настанете на 
таа територија ќе им се исплатува покрај соодвет-
ните инвалидски принадлежности предвидени со 
Уредбата за инвалидските принадлежности (.»Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 33/52), уште и одделниот 
додаток предвиден во Наредбата на Командантот на 
поранешната Воена управа на ЈНА бр. 84 од 4 
декември 1952 година. 

Член 29 

На досегашните уживатели на фамилијарна ин-
валиднина што не ги исполнуваат условите предви-
де::lii во Законот за воените инвалиди од војните 
било во поглед на возраста (чл. 13 и 16), било затоа 
што во поглед на степенот на родинството не спа-
ѓаат во кругот на лицата заштитени со споменатиот 
закон (чл. 4 и 7), народниот одбор на околината. може 
да им додели парична помош во висина на досега-
шните примања, земајќи ја во обѕир имотната сос-
тојба, фамилијарните услови и работната способност 
на ваквото лице, како и другите околности што мо-
ѕкат да влијаат. 

Член 30 
На лицата што станале инвалиди при вршењето 

на воената должност или во воено заробеништво 
како бивши припадници на италијанската војска во 
војните од 3 ноември 1935 до 6 септември 1943 го-
дина, се применуваат сојузните прописи што важат 
за таквите лица од територијата присоединета кон 
територијата на Федеративна Народна Република 
Југославија според Договорот за мир со Италија од 
10 февруари 1947 година. 

13. Уредбата за материјалното обезбедување и дру-
гите права на работниците и службениците што се 

наоѓаат времено вон работен однос 
Член 31 

Додека не се спроведе наполно Уредбата за ма-
теријалното обезбедување и другите права на ра-
ботниците и службениците што се наоѓаат времено 
вон работен однос („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/52), во поглед на висината на вкупниот приход 
на лицата што живеат во заедница а кој го исклу-
чува правото на материјално обезбедување според 
споменатата уредба, ќе се применува и натаму На-
редбата од Командантот на поранешната Воена 
управа на ЈНА бр. 46 од 10 септември 1952 година. 

>4. Правилникот за регистрација на моторните во-
зила и автомобилските приколици 

Член 32 
Возилата што се употребуваат во сообраќајот 

на јавните патишта треба во смисла на чл. 33 од 

Правилникот за регистрација на моторните возилач 
и автомобилските приколици („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/52) да се регистрираат во срок од три 
месеци по влегувањето во сила на оваа уредба. 
15. Правилникот за возачите на моторните возила 

Член 33 
Старите возачки исправи ќе се заменат со во-

зачки дозволи според Правилникот за возачите на 
моторните возила („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/52) на територијата означена во чл. 1 на оваа 
уредба во срок од три месеци од денот на влегува-
њето во сила на оваа уредба. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 34 

Со влегувањето во сила на оваа уредба^ на те-
риторијата означена во чл. 1 на оваа уредба пре-
стануваат да важат правните прописи од Коман-
дантот на поранешната Воена управа на ЈНА и од 
локалните органи на власта што се во спротивност 
со сојузните прописи, доколку со оваа уредба поо-
дделни од тие прописи не се изрично оставени 
во сила. 

Член 35 
Народните одбори на околиите Бује и Копер се 

должни најдоцна за 15 дена по влегувањето во сил& 
на оваа уредба да ги известат, со објави на општин-
ските табли и на друг обичаен начин, граѓаните и 
правните лица на подрачјето на око ли јата за сите 
обврски сврзани со срок што произлегуваат за нив 
од сојузните прописи, доколку важењето на тие 
прописи со наредбите од Командантот на поранешна-
та Воена управа на ЈНА не било веќе порано про-
ширено на сето подрачје или дел од подрачје на 
околната. 

За извршувањето на одредбата од претходниот 
став ќе се грижи и ќе им укажува помош на народ-
ните одбори на околиите Бу је и Копер надлежниот 
републички извршен совет преку соодветните репу-
блички органи. 

Член 36 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1955 

година. 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 530 
29 декември 1954 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседателот 

на Сојузниот извршен совет, 
Едвард Кардељ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
666. Указ за прогласување па Сојузниот оп-

штествен план за 1955 година 801 
667. Уредба за спрозедување на законите и 

другите сојузни правни прописи на те-
риторијата на којашто е проширена ци-
вилната управа на Федеративна Народ-

на Република Југославија 827 


