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Врз основа на ,член 286 став 2 точка'1, а во 
врска со член 257 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 14 октомври 1975 година, донесе 

О С Н О В И 
НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОЛИТИКА НА ДОЛГОРОЧ-
НИОТ РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ДО 1985 

ГОДИНА 

УВОДЕН ДЕЛ 

Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и собранијата на, социјалистич-
ките републики и социјалистичките автономни по-
краини, утврдувајќи ги Основите на заедничката 
политика на развојот на Југославија до 1985 година, 
поаѓаат од фактот дека заедничката политика на 
долгорочниот развој, како израз на заедничките ин-
тереси на материјалниот и културниот напредок на 
сите работни луѓе и народи и народности на Југо-
славија, е битна претпоставка за побрз, похармони-
чен и поуспешен стопански и општествен развој на 
социјалистичката заедница во целост. 

Достигнатиот материјален и општествен развој, 
како и самоуправната позиција на работните луѓе 
во здружениот труд, ја нагласуваат потребата да се 
утврди основата на долгорочниот општествено-еко-
номски развој во рамки во кои може да се оства-
рува поуспешно и поквалитетно стопанисувања и со 
заеднички напори да се постигнува поголема еко-
номска стабилност и поуспешно вклучување во 
меѓународната поделба на трудот. Тоа, исто така, го 
бараат современите производствени сили, научно-
-технолошкиот прогрес, економските и општестве-
ните" промени во светот но, исто така, и внатреш-
ните економски и социјални проблеми на нашата 
земја. Во врска со тоа, созреа сознанието и воопшто 
уверението дека преку-заедничка долгорочна поли-
тика на развојот на Југославија и готовноста за 
нејзиното остварување можат, во максимална мера, 
да се отстранат неизвесностите во економскиот и 
општествениот развој. 

Предностите што и даваат шанси на нашата 
земја за успешен натамошен економски развој се 
наоѓаат во заедништвото, единството и долгорочно-
ста на нејзината развојна политика. Само како це-
лина, Југославија е способна успешно да ги решава 
фундаменталните прашања на идниот развој, како 
што се: рамноправното учество во научниот и тех-
ничко-технолошкиот прогрес во светот, производ-
ството ^на енергија, суровини'и храна,-користењето 
на можностите на меѓународната сообраќајна по-
ложба, на туристички погодности и сл. Степенот на 
развиеноста на Југославија и на стопански недо-
волно развиените подрачја, како и динамичната 
структура на промените во материјалната и соци-
јалната база на општеството, претставуваат реална 

материјална основа за успешно остварување на по-
литиката на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените социјалистички републики и по-
себно на Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово. Заедничката долгорочна развојна политика на 
Југославија е од посебно значење за валоризација 
на компаративните предности на нашата земја во 
меѓународни размери. 

Потребата од заедничка долгорочна развојна по-
литика на Југославија произлегува и од неопходно-
ста за рационално користење на реалните матери-
јални извори. Имено, барањата и проблемите што 
ги поставува секојдневниот живот, по правило, ги 
надминуваат вистинските можности ќа општеството. 
Судирањето на многукратните барања со реалните 
долгорочни можности треба да обележи барем при-
ближни рамки во кои поединечни проблеми можат 
да се решаваат. Неопходно е да се воспостави ор-
ганска врска, повратна спрега и меѓусебна завис-
ност помеѓу долгорочната политика на развојот и 
плановите за среднорочен и едногодишен период, 
во кои се дава поблиска разработка на можниот 
развој и се предвидуваат мерки и носители на 
остварувањето на конкретните задачи. 

Југославија има нагласени потреби во нареднио.т 
период да оствари брз, стабилен и сестран развој. 
Како самоуправна социјалистичка земја, таа е све-
сна за својата историска одговорност за успехот на 
самоуправувањето, чијашто вредност доаѓа до ви-
стински израз, помеѓу другото, и со насочување на 
развојот , на стопанството и на општеството на по-
долг рок. Социјалистичките самоуправни односи по-
успешно ќе се репродуцираат ако огромната тво-
речка иницијатива на работните луѓе се сосредоточи 
на надминување на противречностите и диспропор-
циите што динамихргиот развој законито ги носи со 
себе. 

Современото производство, по правило, бара 
долгорочни технолошки подготовки — на финал-
ниот производ и технологијата на материјалите и 
на средствата за производство — и усогласена акција 
од широки размери. Тој извонредно важен дел од 
работата во нашето самоуправно социјалистичко 
општество го вршат организациите на здружениот 
труд. Ризикот од нееластичност на.еднаш направе-
ниот избор на производствената и технолошката 
ориентација е мош,не голем. Поради тоа за секоја 
организација на здружениот труд е извонредно 
значајно долгорочното определување на целата за-
едница во поглед на идната развојна политика во-
општо а на стопанската структура посебно. Ова 
толку повеќе што носител на развојната политика е 
здружениот труд во најразлични облици на здру-
жување на трудот и на средствата. 

Нашата сегашна неадекватна стопанска струк-
тура без сомневање во добар дел е резултат и од 
непо.стоење на долгорочна развојна политика на 
земјата. Потребни се големи напори и заедничка 
акција на сите носители на стопанската и на опште-
ствената активност постепено и без поголеми по-
треси да се совладуваат клучните и кумулираните 
проблеми на досегашниот развој и истовремен^ по-
крупно да се зачекори во остварување на заеднич-
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ките долгорочни цели и интереси. Поради тоа на-
шиот стопански систем, што се засновува врз само-
управувањето и врз широката иницијатива на ра-
ботните луѓе и врз голем број општествени субјекти, 
бара јасна долгорочна развојна ориентација и поли-
тика. Заедничката дол.горочна развојна политика не 
е, значи, значајна само за синхронизираниот развој 
на целото стопанство туку има повратно дејство и 
врз успешноста на поединечни напори. 

Подготвувањето на овој документ беше интен-
зивно. Врз неговата аналитичка основа, непосредно 
или посредно, повеќе години беа ангажирани, многу 
научни, институти во земјата, сите социјалистички 
републики и социјалистички автономни покраини, 
многу организации на здружениот труд и нивните 
асоцијации, општествено-политичките организации, 
како^ и надлежните органи на федерацијата. 

Основите на о-дој документ беа предмет на ши-
рока јавна дискусија. Во меѓувреме е одржан Де-
сетти конгрес на Сојузот на комунистите на Југос-
лавија, конгреси на сојузот на комунистите на со-
цијалистичките републики-и конференции на Соју-
зот на комунистите на социјалистичките автономни 
покраини на кои се утврдени ставови битни за 
ориентацијата на натамошниот развој и се донесе-
ни нови устави со кои е определен натамошниот 
развој на општествеео-економските односи и на 
политичкиот систем. Наепоредно беа присутни и 
согледувањата на долгорочниот развој на одделни 
социјалистички републики и социјалистички авто-
номии покраини, а Конзорциумот на економските 
институти ја подготви сводната студија „Концеп-
ција на. долгорочниот развој на Југославија до 1985 
година". Сето тоа, со водење на јавна 'расправа, ово-
зможи пореално согледување на условите на вкуп-
ниот развој. 

Со оглед на тоа што е во тек организирањето 
на работниците во основните и други организации 
на здружениот труд и натамошната разработка на 
системот на самоуправното планирање и на други 
подрачја на општествено-економскиот систем и 
нивно усогласување со основите на уставите, овој 
документ не можеше да се изработи во согласност 
со новите концепции на системот на планирањето, 
ниту да се базира врз претходно усогласени долго-
рочни програми на развојот на организациите на 
здружениот труд засновани врз самоуправните спо-
годби на носителите на самоуправното плани-
рање. Меѓутоа, начинот на неговото подгот-
вување, дискусијата што е водена за него, 
како и постапката при донесувањето беа насочени 
кон тоа со него што повеќе да се опфатат и да се 
искажат заедничките интереси на носителите на 
самоуправното планирање, Поради тоа е неопходно 
врз принципите на континуираното планирање во 
организациите на здружениот труд и во општестве-
но-политичките ,заедници да се склучат самоуправни 
спогодби и договори за основите на плановите на 
самоуправните организации и заедници и на опште-
ствените планови на општествено-политичките за-
едници и врз тие основи меѓусебно да се усогласат 
долгорочните планови и програми на развојот, поа-
ѓајќи од заеднички договорената развојна политика 
на земјата утврдена во овој документ. 

Треба^ да се'има предвид дека овој документ 
претставува основа на заедничката политика чиеш-
то постоење е еден од предусловите за самоуправ-
ното планирање и, сообразно со нашиот систем, тре-
ба да се обезбеди таа политика да се конкретизи-
ра4 и да се остварува непосредно во рамките на 
здружениот труд, на интересните заедници и опш-
тествено-политичките заедници, во согласност со 
нивните уставрш права, должности и одговорнос-
ти во системот на општествената репродукција. 

Овие Основи на заедничката политика на дол-
горочниот развој на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија до 1985 година, како заед-
нички утврдена општа ориентација на развојот на 

стопанството и на општеството и акт со кој се ут-
врдуваат долгорочните цели и правци на развојот, 
се од посебно значење за планирање на ^ х а р м о -
ничен и постабилен стопански и општествен развој 
во наредните петгодишни периоди, пред се од 1976 
до 1980 годана. Овој документ поради тоа треба да 
им послужи како заеднички у т в р д е н а ^ договоре-
на појдовна основа и ориентација на сите носители 

" на самоуправното планирање за изработка на нив-
ниве среднорочни планови и за самоуправно спо-
годување и договарање за основите на тие планови 
и за нивното меѓусебно усогласување. 

Во натамошната работа врз донесување на пла-
новите на организациите на здружениот труд и на 
други самоуправни организации и заедници и на 
општествените планови на општествено-политич-
ките заедници, како и со целиот систем на самоу-
правното спогодување и општественото договара-
ње, ставовите од овие Основи на заедничката поли-
тика на долгорочниот развој на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија до 1985 година' 
ќе бидат разработувани и верификувани, односно 
во повратниот процес продлабочувани и дополну-
вани. Исто така, потре,бно е континуирано да про-
должат изучувањата на долгорочниот развој и врз 
таа основа да се согледаат можностите за развој и 
да се утврди заедничката политика на развојот до 
1990 година, а за некои специфични подрачја и до 
2.000 година. 

Со сето ова треба да се обезбеди неопходното 
поврзување на долгорочните,. среднорочните и го̂ - -
дишните планови на развојот. Со тоа истовремено 
би се обезбедил континуитет на динамичниот раз-
вој на- земјата и систематски би се проверувале 
одделни појдовна претпоставки,, би се вградувале 
нови научни сознанија и врз основа на искуството 
и на договорите на здружениот труд, според пот-
реба, би се коригирале елементите на утврдените 
основи на заедничката долгорочна политика на 
развојот во овој документ. 

I. ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОБЛЕМИ 
НА ДОСЕГАШНИОТ РАЗВрЈ НА „ЈУГОСЛАВИЈА 

Југославија во текот на изминатиот. развој ус-
пешно ја совлада најтешката етапа во изградбата 
на социјалистичко самоуправно, општество. Про-
изводствените сили, социјалната и економската 
структура на општеството и на стопанството, дос-
тигнаа таков - степен на кој работничката класа ус-
пешно ја презема основната улога и ја зацврстува 
својата решавачка положба во економскиот, опш-
тествениот и политичкиот живот. Социјалистичкото 
самоуправување се зацврстува како основа, на це-
локупниот општествено-економски и политички си-
стем. На споредно ,со огромните напори што работ-
ните луѓе ги вложуваат во совладување на наслед-
ството од економската и културната заостанатост, 
тие презедоа и крупна историска задача, врз теме-
лот на ,самоуправувањето да ги трасираат патишта-
та и да изнајдуваат практични решенија за подла-
бока човечка смисла на нашето самоуправно соци- . 
јалистичко општество. 

Во оваа етапа нашата земја постигна динами-
чен стопански и општествен развој, доживеа суш-
тински промени во структурата на стопанството и 
во еоцијално-економската структура на население-
то и оствари историски премин од администратргв-
во-етатистичка кон самоуправна социјалистичка 
општествено-економска структура. Успешно се со-
владани сите клучни проблеми . на инициј алката 
фаза на развојот. Изградена е силна материјална,' 
техничка и кадровска основа, што овозможи развој-
ната ориентација во последната деценија, повеќе 
отколку порано, да се потпре и врз поинтензивно 
користење и порационална комбинација ,на факто-
рите на стопанскиот растеж. Југославија успеа,, во 
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временски период значително пократок од оној што 
во својот историски развој го поминаа економски 
развиените земји, да ги надмине тесните материјал-
ни рамки на заостанатата, изразито аграрна општо« 
ствено-економска структура и поинтензивно, според 
нивото на развиеноста, да- се приближува до пораз-
виените земји, Со тоа осетно е намалено нејзиното 
релативно заостанување зад индустриски развиени-
те земји. 

Особено значење на досегашните достигања е 
во тоа што настанаа во мошне сложени околности. 
Во решавањето на развојните задачи во изминатиот 
период нашата земја често се судираше и со големи 
внатрешни тешкотии и ограничувања. Нив ги на-
метнуваше законитата противречност на развојот а 
и сложената' констелација на лолитичките и на 
економските односи - ве светот, што — во условите 
на блоковска поделеност на светот и постоење на 
големи економски групации во Европа — не им бе-
ше наклонета на. неразвиените, посебно на неврза-
ните земји. Имено, во последно време значително 
побрзо се одвиваше процесот на прегрупирање пџ 
економските сили и на конституирање на нови' 
односи во светот, што со честите монетарни 
промени и со кризата на светскиот монетарен 
систем поставува потешки задачи а и шанси 
за поуспешно вклопување на нашето стопанство 
во меѓународната поделба на трудот. Проблемите 

. понатаму се кумулираат на подрачјето на енерге-
тика, суровини и храна. Борбата за рамноправ-
на положба на земјите во развој, насочувана од ак-
циите на "неврзаните земји, и засилувањето на на-
порите на капиталистичките земји да ги одржат 
старите позиции во меѓународната размена и во од-
носите, бараше од најголемиот број неразвиени зем-
ји, па и од Југославија, поголемо ангажирање во 
борбата за рамноправна положба воопшто, а и на 

'подрачјето на меѓународните стоковни и финан-
сиски односи. 

1. Развој на општествено-економските односи 
Во досегашниот период на изградбата на соци-

јализмот Југославија постигна значаен општестве« 
но-економски развој и оствари револуционерни про-
мени во општествените односи, започнувајќи ја из-
градбата на интегрално самоуправно социјалистич-
ко општество. Новите општествено-економски од-
носи засновани врз самоуправувањето ги сменуваат 
етатистичките односи во стопанството и опште-
ството. 

Рабртничкото самоуправување, започнато во 
1950 година со -предавање на фабриките на упра-
вување на работниците, набргу се прошири и врз 
општествените дејности, а наедно се прошири ма-
теријалната и општествената основа на самоупра-
вувањето и во стопанството. Во почетната фаза са-
моуправувањето главно се ограничуваше на одлу-
чување на работниците за простата репродукција и 
на управување со производството внатре во работ-
ните организации. Средствата за проширена репро-
дукција беа концентрирани во инвестиционите 
фондови на општествено-политичките заедници. Во 
таквите услови работниците во основа беа одвоени 
од вишокот на трудот и од средствата наменети за 
проширена репродукција, па и одлуките за тоа беа 
донесувани мимо нив. Односите меѓу работните ор-
ганизации се сведуваа само на пазарни односи, Се-
то тоа придонесе за појави на разни слабости и 
заострување на проблемите на општествениот и 
стопанскиот развој (нерамномерност и нестабил-
ност на, развојот, инфлаторни тенденции, неликвид-
ност, несинхронизираност на изградбата на - капа-
цитете, структурни неусогласеност^, платен деба-
ланс и др.), а обуслови и појава на разни .антисамоу-
правни тенденции. 

Со уставните промени во 1963 година и со опш-
тестр,ено-стопанската реформа започната во 1965 
година започнуваат порадикални промени во са-

моуправните односи со тежиште врз проширување 
на самоуправувањето врз целокупната општествена 
репродукција и општеството во целост. Со овие 
промени поуспешно се совладуваат разните отпори 
на самоуправувањето пројавени во техно-биро-
кратски појави, менаџерство, анархолиберализам и 
други ^социјалистички појави. Се ликвидираат, 
центрите на финансиската моќ отуѓени од работ-
ничката класа. 

Содржината и правците на развојот на општо« 
ствено-економските односи добија свој полн израз 
во уставните амандмани во 1971 година, во новите 
устави во 1974 година, во документите на Десетти 
конгрес на Сојузот на Комунистите на Југославија 
и на конгресите на Сојузот на комунистите на соци-
јалистичките републики' и на конференциите на 
Сојузот на комунистите на социјалистичките авто-
номни покраини. Тоа обезбеди политичка основа 
за решавање на клучните прашања за натамош-
ниот развој на ,општествено-економските односи во, 
кои работниците организирани во основните орга" 

. низации на здружениот труд треба да имаат реша-
вачка улога во општествената репродукција и во 
општествениот и политичкиот живот во целост. 

Спроведувањето на уставните начела треба да 
обезбеди ,нови и пошироки материјални основи на 
развојот на самоуправувањето. Овие основи повеќе 
не се сведуваат само на подобрување на односите 
во распределбата на доходот и на вишокот на 
трудот, туку поаѓаат од располагањето на работни-
ците со целокупниот доход и од нивното одлучу-
вање за вкупната новосоздадена вредност. Со сло-
бодната и рамноправна размена на трудот помеѓу 
работниците во стопанските и ^стопанските деј-
ности се создава повисок степен на самоуправните 
односи.4 -Се создаваат услови развојот на образова-
нието, на научно-истражувачките дејности, на 
здравството и на други општествени дејности и ак-
тивности се повеќе да биде под непосредно влија-
ние на здружениот труд. 

Стопанството и целото општество се повеќе се 
организираат според уставните принципи, со што 
се создаваат услови за поцелосна интеграција на 
здружениот труд врз квалитетно нови основи. От-
ворен е процесот на поврзување на организациите 
на здружениот труд во пошироки репродукциони 
целини, што ќе придонесе за овладување на работ-
ниците со вкупната општествена репродукција. 
Овозможено е заедничко и договорно утврдување -и 
остварување на планомерниот развој, совладување 
на стихѕијата на. пазарот врз база на меѓусебна 
заемна поврзаност на основните и на пошироките 
организации на здружениот . труд врз принципите 
на доходот. Со тоа наедно се создадени услови, ов-
ладувајќи со целокупната општествена репродук-
ција, здружениот труд да стане решавачки фактор 
на натамошниот развој и совладување на бројните 
проблеми пројавени во досегашниот развој (проб-
леми на нестабилноста, аха ^адекватната стопан-
ска структура, на инфлацијата, платниот дебаланс 
и др.). Создадени се услови самоуправувањето да 
израсне 'во целосен огпптествено-политички сис-
тем со свои законитости на развојот, со што со ос-
тварува историската улога на работничката класа. 

2. Темпото, структурните промени и проблемите на 
стопанскиот развој 

. Југославија и припаѓа на групата земји кои во 
повоениот период постигнаа најголема- стапка на 
стопанскиот растеж. Од првите 12 земји со најбрз 
стопански растеж; во периодот од 1952 до 1969 го-
дина, само 7 (меѓу кои и Југославија) се наоѓаа по-
стојано во водечката група, Ваквото место на наша-
та земја на светската ранг«листа претставуваше 
значаен фактор за афирмација на самоуправниот 
социјалистички систем и за пораст на угледот и fra 
политичката улога на нашата земја "на-меѓународен 
план. 
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Во периодот од 1943 до 1972 година нашето сто-
панство остваруваше пораст' на општествениот про-
извод пд стапка од 6,6%. Ако. од овој период се 
издвојат првите пет години во кои, поради неповол-
ните надворешни услови и изразито сушните години, 
порастот на стопанската активност беше мошне 
низок, Стапката на стопанскиот растеж во дваесет-
годишниот период изнесува 7,7%. Нивото на опште-
ствениот производ во 1972 за 4,8 пати е поголемо од 
нивото во 1947 г,одина, на индустриското производ-
ство за 10 пат.и и на земјоделското производство за 
2 пати. 

Брзиот развој на стопанството, со тежиште врз 
индустријализација, како сеопфатен процес на 
економската преобразба на општеството, доведе до 
коренити структурни промени. Тие промени длабоко 
засекоа во сите области на економскиот и опште-
ствениот живот и отворија процеси што траат уште. 
Суштествена промена, според своите трајно пози-
тивни влијанија врз целокупниот' општествено-еко-
номски развој, е брзата и стабилна тенденција кон 
намалување на учеството на примарниот сектор и 
кон зголемување на учеството на секундарниот и 
терцијарниот сектор во структурата на вкупното 
стопанство. На социјалистичкиот сектор на стопан-
ството денес доаѓаат 82% од општествениот произ-
вод спрема 60% во 1947 година. Повеќекратното зго-
лемување на индустриското производство ги изра-
зува битно изменетите меѓугрански односи. Особено 
брз развој имаа дејностите што имаат водечка 
улога во« применета на достигањата - на научниот и 
техничкиот прогрес и во нивното пренесување врз 
целото стопанство. Со интензивни структур.ни про-
мени«; се зафатени земјоделството, сообраќајот и 
други области. Учеството на земјоделското населе-
ние во вкупното население е намалено од 63% на 
38%. Во градски населби сега живеат близу 40% од 
вкупното население спрема 21% во 1948 година. По-
растот на бројот на вработените во социјалистичкиот 
сектор за близу 2,5 милиони лица, со значајно по-
добрување на квалификационата структура, ја за-
сили работничката класа и овозможи израснување 
на интелегенција од нејзините редови. 

Политиката на забрзана индустријализација на 
земјата и јасно изразениот стремеж во сите фази 
на изминатиот развој да се воспостави поцврста 
органска врска помеѓу материјалниот подем, порас-
тот на животниот стандард и развојот на работнич-
кото и општественото самоуправување, беа од пре-
судно значење за порастот на производството и 
интензитетот на структурните промени во стопан-
ството. Остварувањето на овие« промени бараше 
големи работни и материјални напори. Југославија 
во речиси целиот повоен период се наоѓаше во 
групата земји со најголема стапка на инвестиции. 

Брзото зголемување на индустрискиот потен-
цијал повеќекратно позитивно дејствуваше врз ма-
теријалната и социјалната преобразба на опште-
ството. Значителните вложувања во изградба на 
нови и модернизација на постојните капацитети ово-
зможија развој на најразновидни индустриски 
активности. Развиена е и разгранета мрежа на ин-
дустриски центри и мошне силни развојни јадра 
за голем број нови производи. Бранот на индустри-
ја лизациј ата се прошири врз сите делови на зем-
јата, ги интензивира меѓурегионалните врски и 
овозможи пробив на науката и техниката во сто-
панскиот и општествениот живот. 

Индустријата се развиваше по стапка на расте-
жот од 9,8%. Од 1953 до 1972 година просечниот 
годишен пораст на индустриското производство из-
несуваше 10,4%, на основните средства 9,2% на бројот 

на вработените. 5,3%, на продуктивноста на трудот 
4,9% и на извозот на индустриски производи 13,6%. Во 
истиот период користењето на, електрична енергија 
во индустриските процеси се зголеми за 13 пати. 
Динамичниот пораст на индустриското производство 

го придружуваа релативно изразити. квалитативни 
промени - во техничко-технолошкото ниво, 
структурата на вработените, асортиманот и квали-
тетот на производите и во продуктивноста на трудот. 
Најдинамичен развоЈ постигнаа индустриските 
гранки што својот подем го засновуваат врз научно-
-техничкиоЈ прогрес. Учеството на хемиската ин-
дустрија, електроиндустријата металската индустри-
ја и на бродоградбата во вкупното индустриско 
производство се зголеми" од 21% во 1952 на 39% во 
1971 година. Фактот дека овие дејности го зголемија -

,и своето учество во вкупниот индустриски извоз — 
— од 5% на 43% - покажува дека квалитетот на 
нивното производство се повеќе ги задоволува и 
стандардите на светскиот пазар. 

Динамичниот развој на индустријата донесе со 
себе и многу проблеми што ја ограничуваат нејзи-
ната ефикасност и развојните способности. Брзата 
експанзија на преработувачките капацитети во 
последната деценија, иако битно придонесе за . ин-
тензитетот на индустрискиот растеж и за осовре-
менување на структурата на индустриското произ-
водство, поради заостанување на. развојот на суро-
винско-енергетските гранки, претставува едно од; 
ограничувањата на натамошниот ефикасен стопан-
ски развој. Проблемите што ги предизвикува недо-
волното домашно производство на суровини, а по-
некогаш и недоволно рационалната употреба на 
суровините, се поголемиот дефицит на електрична 
енергија и брзиот пораст на увозот на нафта и на 
други суровини, повеќекратно неповолно влијаат 
врз динамиката и стабилноста на стопанскиот рас-
теж, па нивното решавање повеќе не би смеело да 
се одлага. Ситуацијата на меѓународниот пазар на 
суровини, енергија и земјоделско-прехранбени про-
изводи, предупредува на сериозноста на проблемот 
на "нашата развојна ориентација и на недоволното 
ниво на продуктивноста на. трудот. 

Неусогласената изградба на капацитетите не-
синхронизираната модернизација на производстве-
ните процеси, појавите на недоврлно искористени 
капацитети за определено производство, недоволно 
усогласениот однос помеѓу одделни дејности, често-
то неорганизирано настапување на странски пазар, 
недоволно развиените интеграциони и други врски 
во репродукциониот процес, нерационалното ко-
ристење на стручните кадри и забележливото 
заостанување во развојот на истражувачките ак-
тивности, мошне се важни, а во некои случаи и 
единствени причини за релативно ниската ефикас-, 
ност на производстевните фондови и на човечкиот 
труд, за недоволната акумулативна способност и за 
други развојни проблеми на индустријата. Праша-
њето за интензивно користење на производствените 
фондови и за нивната побрза замена со посовремени 
орудија за работа доаѓа во ред на клучните праша-
ња на економијата на трудот во ерата на нучно-
-техничката револуција. 

Врз степенот на интегрираиоста и поделбата 
на трудот во индустријата неповолно дејствуваа, 
низа фактори од програмска,, системска, па и по-
литичка природа. Отсуството на долгорочни про-" 
грами за развој на одделни групации и на репро-
дукциони целини потпрени врз самоуправни спо-т 
годби џ отсуството на долгорочна развојна политика 
на земјата, нестабилноста на условите за стопани-
сување, диспаритетите на ценР1те и ^развиениот 
систем на самоуправното планирање, ги потхрануваа 
тенденциите' за автархичен развој на работните ор-
ганизации и за затворање на интеграционите врски 
во републичките и во други регионални граници. 
Врз забавањето на процесите на интеграцијата вли-
јаеше и трансферот на различни типови, странска 
технологија и ^развиениот трансфер помеѓу нашите 
организации, што често го отежнува воспоставува-
њето на поцврста долгорочна кооперација и непо-
волно влијае врз користењето на опремата и на до-
стигнатото домашно техничко-технолошко знаење. 
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Со оглед на тоа што индустријата најдалеку 
зачекори. БО фазата на интензивниот развој и што 
структурните диспропорции и други проблеми на 
повисоко ниво на развиеноста имаат значително 
посилно дејство, нивното решавање мора да биде во 
центар на вниманието на здужениот труд на сите 
нивоа на самоуправното организирање на индус-
тријата. 

Се до 1956 Година вкупното замјоделсќо произ-
водство се движеше под предвоеното ниво. Задол-
жителниот откуп, ниските цени за земјоделски про-
изводи, колонизацијата и други економски и орга-
низациски мерки неповолно влијаеја врз развојот 
на земјоделството. По 1956 година^, му е дадена по-
силна материјална прддршка на развојот на земјо-
делството 'што, во релативно краток период, даде 
големи резултати. Просечното годишно производ-
ство-во периодот д 1957 д 1964 година беше поголемо 
за 550/о во ,однос на просекот на претходниот десет-
годишен период. 

Земјоделството сега двојно повеќе произведува 
отколку во првата деценија на повоениот 'развој. 
Пошироката примена на современа агротехника,, на 
многу резултати од сопствена истражувачка работа, 
поинтензивното користење на земјоделското зем-
јиште и значајните промени во структурата на про-
изводството, овозможија големо зголемување на 
просечните приноси на најважните земјоделски 
култури, ^подобрување на расниот состав на доби-
точниот сЈзонд, попродуктивна работа и значително по-
поволни животни услови на земјоделското населе-
ние. Просечните хектарски приноси на пченица, 
пченка и шеќерна репка. се зголемени повеќе од 
двапати. Израснаа крупни, модерно опремени земјо-
делски организации и агроиндустриски комбинати 
што по својата техничка опременост, применетата 
технологија и продуктивноста на трудот доаѓаат во 
ред на водечките во Европа. Битно зајакна улогата на 
општествениот сектор во земјоделството, а со тоа 
се развиени и разни облици на соработка по-
меѓу општествениот и индивидуалниот сектор. По-
меѓу најкрупните разултати во изминатиот период 
е'намалувањето на земјоделското население и зна-
чителното ублажување на аграрната пренаселеност. 
Фактот дека во периодот од 1947 до 1972 година е 
удвоен обемот на земјоделското Цроизводство, апсо-
лу.тниот број на земјоделското население е намален 
за 26%, а производството по земјоделски активен 
жител е зголемено за 2,8 пати, покажува. дека 
се поволни резултатите во развојот и социјалистич-
ката преобразба на земјоделството и на селото. 
Тие резултати и големите социјални промени на 
селото, масовното школување на селската младина 
и нејзино вработување" во земјоделски дејности, 
подобрувањето на здравствената заштита и започ-
натиот процес, на социјалното осигурување на селс-
кото население и др., изразуваат и радикални про-
мени на условите за живот, работа и перспектива 
на селското население. 

И покрај наведеното, земјоделството на сегаш-
ниот степен на развиеност е оптоварено со крупни 
и долгорочни проблеми на развојот. По брзиот подем, 
што ги даваше сите изгледи набргу да се достигне 
нивото.на производството што ќе ги задоволи до-
машните потреби и ќе осигури позначителни вишо-
ци за извоз, во периодот по 1966 година не беа 
искористени потенцијалните можности на земјодел-
ското производство, на дојде до забавање на развојот, 
до тешкотии во извозот и до проблеми за структурно 
приспособување кон домашните и извозните ,по-
треби. Вредноста на увозот на храна ЕО 1972 година 
повеќе од двапати е. поголема отколку во 1968 го-
дина. Земјоделството, заедно со прехранбената ин-
дустрија, не го зачува позитивното салдо на извозот 
и увозот што, со оглед на поволните природни услови 
и постојаниот пораст на побарувачката на храна на 
светскиот пазар, ја изразува слабоста на аграрната 
политика. Производството на индивидуалните сто-

панства значително заостанува зад производството 
на општествените стопанства поради екстензивно^ 
стопанисување и недоволното користење на произ-
водствените потенцијали, предизвикани и од 'недо-
волната деловна и производствена соработка со 

општествениот сектор. Истовремено, се влошува 
старосната структура, на активното земјоделско на-
селение и расте бројот на старечките домаќинства. 

Особено обемните вложувања во материјалниот 
развој на општествениот стандард му дадоа силни, 
импулси на градежништвото, кое израсна во крупен 
стопански комплекс, оспособен за изведување и на 
најсложени градежни потфати во земјата и во стран-
ство. И покрај релативно високиот степен на ме-
ханизација на градежните работи, градежништвото 
(заедно со организациите за проектирање и изведу-
вање на завршни градежни работи) денес вработува 
ловеќе од половина милион работници. 

Битно е унапредена техничката база и е зголе-
мена пропусната моќ на сообраќајниот систем. Фи-
зичкиот обем на превозот на стоки и патници во 
1972 година беше шест пати поголем отколку во 
1952 година. Особено брз беше развојот на патниот 
и авионскиот, сообраќај, Во изминатите 20 години 
се модернизирани и изградени .27 илјади кило-
метри патишта и 2 илјади ,километри железнички 
пруги. Електричното и дизе л-в лечење претставуваат 
околз' 650/о од вкупната сила во железницата, а из-
вршуваат околу 87% од вкупната влечна работа. 
Капацитетите на трговската морнарица се зголеме-
ни близу 4 пати. Забележливи се резултатите во 
модернизацијата на поштенскиот, телеграфскиот и 
телефонскиот сообраќај. Сите поголеми места во 
земјата се поврзани со автоматска телефонска 
мрежа. Бројот на телефонските апарати на илјада 
жители е зголемен од 7 на 44. и покрај тоа, модер-
низацијата, реконструкцијата и изградбата на соо-
браќајот, не се вршеа во согласност со потребите 
на развојот што се одразуваше неповолно врз на-
временоста и квалитетот на сообраќајните услуги. 

Трговијата, угостителството и туризмот имаа бу-
рен развој. Со разгранетата и модерната мрежа 
објекти за продажба и сместување на производи, 
трговијата дос^а успешно ја врши својата функ-
ција на посредник во размената и влијае врз подоб-
брување на асортиманот ^ и квалитетот на 
производите за домашниот пазар и за извоз. 
Југославија се, нареди меѓу туристички раз-
виените европски змји. Во последните 15 го-
дини бројот на леглата во туристичко-угостител-
ските објекти се зголеми близу шест пати. Угости-
телството и туризмот располагаат со повеќе од 800 
илјади легла, од што близу 650 илјади се соп-
ственост на здружениот труд. Во последниот пеоиод 
дојде до стагнација по развојот и до слабеење на 
репродукционата способност на туризмот. 

Решавањето на проблемите на развојот во на-
ведените дејности има определено значење за, хар-
моничен и стабилен натамошен развој на вкупното 
стопанство. Осцилациите и неизвесноста на подолго« 
рочната инвестициона активност, нестабилноста на 
пазарот и цените,« расцепканоста на градежните ка-
пацитети и др., водеа1' кон. бавно, нерационално ^и 
скапо, градење. Во сообраќајот особено е актуелизи-
ран проблемот за недоволна' усогласенот на разво-
јот на одделни сообраќајни гранки. Застануваше 
модернизацијата на железницата и на основната 
патна моежа. Развојот на поморскиот сообраќај 
беше побарен отколку што беше потребно и можно. Во 
речниот сообраќај дојде речиси' до потполна стаг-
нација. Со тоа во развојот на овие две значајни 
гранки се пропуштени поволните шанси за посилно 
вклучување на Југославија во меѓународните тран-
спортни текови и за поефикасно решавање на соо-
браќајните потреби, на нашето стопанство. Во трго-
вијата се актуелизирани низа проблеми во врска ро 
нејзиното поцврсто поврзување со производството во 
согласност со интересите на здружениот труд. 
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3. Економска соработка со странство 

Со зголемувањето на степенот на развиеноста 
на нашето стопанство поинтензивно се развиваа и 
неговите врски со странските економии и со свет-
скиот пазар. Извозот и увозот стануваа се позначаен 
фактор на динамизмот на стопанскиот развој и на 
тековната стопанска активност. Брз подем на 
економските односи со странство особено настапи 
во периодот по реформата. Југословенското стопан-
ство достигна релативно висок степен на вклуче-
ност во меѓународната размена. Стоковната размена 
со странство растеше речиси двојно побрзо од рас-
тежот на општествениот производ. Уделот на извозот 
на стоки и услуги во општествениот производ из-
несуваше околу 25%, а уделот на увозот речиси 30%. 
Овие односи укажуваат на растечката зависност на 
нашето стопанство од развојот на економските од-
носи со странство -и од стабилноста на тие односи, 
но истовремено' и на потребата од уште поголем 
напор на здружениот труд- за јакнење на местото 
и улогата на југославија во меѓународната размена. 

Економските односи со странство, особено во 
последната деценија, се проширувани со современи 
облици, како што се: трансферот на знаења и на 
технологија од развиените земји, индустриската 
кооперација, заедничките вложувања, производстве-
ната и финансиската соработка, заедничкото осво-
јување на трети пазари и др. Со тоа постепено 
јакне стабилноста на учеството на нашето стопан-
ство во меѓународната поделба н^ -трудот. Меѓутоа, 
можностите на ова подрачје уште не се доволно 
искористени. 

Обемот, структурата и регионалната насоченост 
на извозот и на увозот во изминатиот ^период се 
наоѓаа под силно влијание на развојот на домаш-
ната индустрија. Уделот на индустриското произ-
водство во вкупниот извоз се зголеми од 590/о во 
1952 на речиси 85% во 1972 година. Притоа, учество-
то на производите од повисоки фази на преработ-
ката порасна од 7% на 57%. . 

Наспроти на индустријата, чиј извоз е видно 
зголемен, не се искористени можностите за зголе-
мување на извозот на земјоделско-прехранбени 
производи. Напротив, тој извоз го придружува тен-
денцијата на нестабилност и стагнација. . 

Се поголемите потреби на индустријата од 
странски пазар ја изразуваат и силата и осетли-
вата точка на нашите вкупни економски односи 
со странство. Релативно големиот и се поголемиот 
извоз претставува значаен'фактор на користење на 
индустриските капацитети. Преку кооперација и 
техничко-технолошка и друга соработка со стран-
ски партнери индустријата е во жив контакт со 
современиот техничко-технолошки прогрес. Меѓу-
тоа, индустриското производство во голема мера 
завеси од странскиот пазар. Увозот на суровини и 
на'репродукциони'материјали, во прв ред за потре-
бите на индустријата, сочинува повеќе од 60% од 
вкупниот увоз. Увозот на опрема сочинува околу 
30%, а производството за лична потрошувачка око-
лу 10%. Ваквата структура на увозот укажува дека 
постојат можности домашното производство поцело-
сно да ги задоволи домашните потреби. Поради 
заостанувањето на определено домашно производство, 
во последната деценија се пројави цврста тенден-
ција за зголемување на овој увоз. Потребите на 
индустријата од увоз вршат силен притисок врз 
платниот биланс на земјата. Освен тоа, индустри-
скиот извоз и увоз претставуваат и основни точки 
преку кои светската економска нестабилност, про-
мените на цените, нестабилноста на валутите и сл. 
вршат притисок врз односите на домашниот пазар, 
а особено врз материјалната положба на индустри-
јата, со повратно дејство врз вкупните стопански 
движења. Тоа особено кога увозот на стоките ре-
чиси двапати е поголем од нивниот извоз, па расте-
жот на цените многу посилно се одразува врз тро-

шоците на производството отколку врз извозните 
ефекти. 

Наведените проблеми се пројавуваат, пред с^, 
во платниот биланс на земјата. Овој биланс почива 
врз голем дефицит на стоковната размена и суфк-
tyiT во размената на услуги, што го дополнуваат 
трансферите нз работниците на привремена работа 
во странство. Иако во определен период задоволу-
вачки, ваквите платно-билансни односи не се и долго-
рочно стабилнич Платниот биланс не може во пер-
спектива толку да се потпира врз девизните дознаки 
од работниците вработени во странство, зашто нив-
ната улога во иднина ќе се намалува. За негова 
потрајна стабилност е неопходно релативно да се 
намали дефицитот на трговскиот биланс — со јак-
нење на конкурентската способност на индустри-
јата на странскиот пазар, со проргсводство на 
поголеми земјоделски вишоци за извоз и на некои 
суровини и со зголемување на извозот на услуги — 
— на една страна, и со рационална супституција 
на увозот — на друга страна. 

4. Вработеноста и продуктивноста на трудот 

Наспоредно со релативно брзиот развој на сто-, 
панството растеше и вработеноста во социјалистич-
киот сектор, која изразуваше длабоки промени во 
економската структура на населението. Пресудна 
улога во динамичното зголемување на вработеноста 
имаше индустријата, чијшто мошне брз развој ре-
чиси во текот на целиот период на социјалистич-
ката изградба создаваше простор за вработување 
а и за ширење на терцијарните дејности и на врабо-
теноста во нив. 

Во последните две децении, т. е. во периодот од 
1952 до 1972 година, стапката на 'растежот на вра-
ботеноста во општествениот сектор изнесуваше 4,5%, 
така што овој период е карактеристичен по силниот 
интензитет на 'вработувањето. Меѓутоа, овој интен-
зитет имаше тенденција на опаѓање, — од 6,7% во 
периодов од 1952 до 1957 до 2% во периодот од 1966 
до 1972 година. Земено во целост, во иницијална^, 
екстензивната фаза на стопанскиот развој, што 
ка ј нас траеше од околу шеесеттите години, новата 
вработеност беше основен фактор на динамизмот 
на стопанскиот развој, на растежот на општестве-
ниот производ и на животниот стандард. Подоцна 
стопанскиот развој се судри со неопходноста од по-
голем удел на продуктивноста на трудот во приг 
растот на општествениот производ, за да се обезбеди 
растеж на животниот стандард на вработените и да 
се зачува акумулативната способност на стопан-
ството. Во последната деценија овој проблем не е 
совладан. Како последица од тоа настана колебање 
и во вработеноста и во продуктивноста на трудот. 
Стапката на вработувањето особено беше погодена 
непосредно по стопанската реформа. Судрена со 
рестриктивната. економска политика, со реформата 
на односите на цените, со валутната реформа и со 
барањата за реструктуирање, стопанството преми-
нува од екстензивен кон интензивен развој. и кон 
интензивно стопанисување. Подоцна растежот4 на 
вработеноста се забрза и го достигна неопходното 
ниво. 

Без оглед на тешкотиите што се манифестираа 
во последната деценија, динамичното зголемување на 
вработеноста во целиот период на социјалистичката 
изградба носеше со себе цела низа квалитетни про-
мени во стопанството, во економската структура на 
населението и во општеството. Пред се, се разви 
силна рабтничка класа која стана доминантна во 
нашето оштество. Растежот на вработеноста зна-
чеше брзо менување на квалификационата струк-
тура на вработените во стопанството и во опште-
ствените дејности и јакнење на кадровската основа 
на натамошниот ошптествено-економски развој; 
Бројот на кадрите со високо и више образование, на 
висококвалификувани и квалификувани работници 
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и на кадрите со ,средно образование достигна ре-
чиси 2,5 милиони лица и претставува најважен 

фактор на општествено-економскиот развој во на-
редната етапа. Со ваквите кадри развојната способ-
ност на стопанството и на општествените дејности 
зголемена е осетно. Кадровскиот потенцијал ука-
жува на реалните можности за побрз растеж на про-
дуктивноста на трудот и за подобрување на акуму-
лативноста на стопанството. 

Исто така, брзиот растеж на вработеноста во 
социјалистичкиот сектор значеше силен процес за 
деаграризација на економската структура на насе-
лението и негова урбанизација. Во периодот на со-
цијалистичката изградба земјоделското население 
се намали за речиси 2,8 милиони лица, а неземјо-
делското население се зголеми за 7,5 милиони, При-
тоа дојде до огромни работни селења на населението 
во неаграрните дејности, до извонредно големи со-
цијални промени, до развој на животниот стандард, 
напуштање на традиционалните животни навики' 
и други значајни промени. Процесот на урбаниза-
ција ги следеше промените во економската струк-
тура на населението и миграциите на релацијата 
село-град и во меѓурегионални размери. Бројот на 
жителите во градовите и населбите од градски 
тип се зголеми "за повеќе од 5 милиони лица. Меѓу-
тоа, популациониот растеж 'на градовите постојано 
боше во несогласност со реалните материјални мож-
ности за станбена и комунална изградба во нив. 

,Проблемот на невработеноста во поостар вид се 
јави во периодот на депресија на вработеноста, т. е. 
во периодот на преминот од екстензивен кон ин-
тензивен стопански развој. Меѓутоа, вистинските 
димензии на oeoi проблем реално се пологеми од 
изразената невработеност, посебно ако се има пред-
вид дека на привремена работа во странство се 
наоѓаат речиси милион наши« работници. Најголе-
миот дел.од нив е во најпродуктвиниот период на 
животот. Но додека порано оваа појава зафаќаше 
само некои региони, ^ о последните години таа се 
проширува на сите делови на земјата, и се повеќе 
ги опфаќа дефицитарните професии и квалифику-
ваните работници. И покрај тоа што одливот на 
работна сила во странство е значително забавен, 
проблемот и натаму е сериозен, со сите економски, 
социјални и други последици за нашата земја. 
Поради тоа во условите на оживувале на стопан-
ската конјунктура во Европа и отсуство на дина-
мичн-о намалување на разликите во личните доходи 
и во животниот стандард воопшто, во нашата земја 
во однос на развиените европски зет^ји би можело 
да дојде до штетен одлив на квалификувани работ-
н и ц и од нашето стопанство во овие земји. 

Проблемите на вработувањето и невработеноста 
регионално различно се пројавуваат, при што во 
стопански недоволно развиените подрачја уште е 
низок степенот на вработеноста. 

5. Животен стандард 
/ 

Стопанскиот развој и растежот на општестве-
ниот производ во изминатиот период "создадоа прос-
т о р за растеж на животнио-т стандард на целокуп-
ното население. Во периодот од 1957 до 1972 година 
обемот на средствата за животниот стандард порасна 
за 3,5 пати, износот на реалните лични доходи за 
5,2 пати а на средствата з^ општествен стандард за 
6 пати. Ваквиот пораст на средствата, долгорочно 
посматрано, укажува не само на брзиот растеж, 
туку и на важните структурни промени кои се 
карактеристични за повисоко ниво на животниот 
стандард. » 

Во структурата на личната потрошувачка нас-
танаа битни квалитативни промени. Уделот ' нћ 
издатоците за исхрана во вкупната лична потро-
шувачка се намали од 540/о во 1952 година на 39ђ/о 
во 1971 година, а потрошувачката на прехранбени 
производи по жител речиси-е удвоена. Елементите 

на повисок стандард добија значително поширок 
простор во семејните буџети и во структурата на 
личната потрошувачка: уделот на расходите за 
културни потреби, здравје и разонода се зголеми 
од 3% на 8%, за мебел и опремување на стан од 5% 
на 10%, за сообраќај и врски од 2% на 9%. Трај-
ните потрошни добра масовно се применуваат не 
само во градските, туку и в о селските домаќинства. 
Во периодот 'од 1947 до Л972 година се изградени 
околу 2 милиона нови станови, т.е. секое трето се-
мејство живее во стан што е изграден во периодот 
на социјалистичка изградба. Само во текот на по-
следните 10 години станбената површина по жител 
е зголемена од 10 т 2 на повеќе од 12 т 2 . 

Во општествениот стандард настанаа крупни 
промени. Вложени се големи материјални напори, 
образованието, заштитата на здравјето, културата 
и др. да станат достапни за многу пошироки сло-
еви на населението. Дејностите што сочинуваат 
основа на општествениот стандард не се рамномерно 
развиени, но и во неразвиените подрачја е сторен 
голем' напредок. 

Меѓутоа, инфлаторните движења, особено' во 
последните' години, ги нарушија^ порано воспоста-
вените реални примања и куповна сила кај дел 
од населението со низок степен на вработеност во 
семејството. 

Брзиот развој на индустријата и значително 
побрзиот пораст на населението во урбанизираното 
населби од развојот на материјалните и други 
претпоставки, и условите за заштита и унапреду-
вање на ^животната средина на човекот, доведоа 
до брз пораст на загрозеноста на природата и на 
нејзините еколошки системи, а со тоа и на здра-
вјето и егзистенцијата на човекот. Во тоа посебна 
тежина имаат: загадувањето на водата, на почвата 
и на воздухот, сообраќајната, просторната и стан-
бената задушеност и др. Со тоа проблемот за ната-
мошниот развој на животниот стандард добива 
нова димензија. 

6. Регионален развој и развој ira стопански недо-
волно развиените социјалистички републики и на 

Социјалистичка Автономна Покраина Косово 

е Покрај изразите та економска заостанатост, со-
цијалистичка Југославија наследи и големи регио-
нални разлики во развиеноста. Поголем дел од 
земјата беше неразвиен, со шотлне скромна или 
речиси никаква индустриска традиција. Но, ни 
тогашното ниво на поразвиените подрачја не беше 
високо. Социјалистичка Република Словенија, на при-
мер, како најразвиена социјалистичка република, во 
1948 година имаше 4-4% земјоделско население и само 
малку повисоко ниво на ,националниот доход по 
жител од Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина во 1962 година. Предностите на поразвие-
ните подрачја на стартот на социјалистичкиот раз-
вој беа посилно изразени во изграденоста на 
стопанската и на општествената инфраструктура, 
во образовното ниво и во други поважни обележја 
на населението. 

Големата издиференцираност на стопанската 
развиеност на социјалистичките републики и на 
социјалистичките автономни покраини, и внатре во 
нив, и наметна на економската политика мошне 
сложени задачи. Огромниот несразмер помеѓу 
потребата на развојот и ограничената акумулација 
претставуваше постојан проблем за воспоставува-
њето на ^хармонични односи помеѓу гранската, и 
регионалната компонента во политиката на развојот. 
За тоа во голема мера придонесоа и слабостите во 
просторната алокација на материјалното производ-
ство и во просторното планирање воопшто. Брзиот 
економски развој и јакнењето на индустриските 
карактеристики на стопанската структура овозмо-
жија територијално ширење на индустријализаци-
јата и се поцелосно вклучување на одделни реги-
они во стопанскиот развој. Силни поттици посебно! 
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даваше ангажирањето на заедницата да се забрза 
развојов на стопански недоволно развиените соци-
јалистички републики и на Социјалистичка Авто-
номна. Покраина Косово. 

Во периодот од 1947 ,до 1972 година сите соци-
јалистички републики и социјалистички 'автономни 
покраини значително го зголемија реалниот обем 
на општествениот производ: развиените 4,9 пати, а 
стопански недоволно развиените 4,7 пати. Во сто-
пански развиените подрачја просечниот годишен 
пораст на општествениот производ по жител изне-
суваше 5,-7%, во недоволно развиените 4,5%, а во 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово 3,6%. 
И покрај брзиот ,развој на стопански недоволно 
развиените републики и на Социјалистичка Авто-
номна Покраина, Косово, регионалните разлики во 
степенот на стопанската развиеност, мерени според 
општествениот производ по жител се зголемуваа 
кај секоја стопански недоволно развиена соција-
листичка република, а посебно кај Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово. Во последната деце-
нија интензитетот на зголемувањето на тие раз-
лики е забавен. 

Сите овие резултати покажуваат дека полити-
ката на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените социјалистички републики и на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово, како заед-
нички интерес на сите народи и народности на 
нашата земја, даде значајни резултати' во ,совладу-
вањето на наследената заостанатост. Во овие под-
рачја е создадена индустриска база и се извршени 
значителни квалитативни промени во сите области 
на стопанскиот и општествениот живот. Брзиот 
развој на школството овозможи масовен прилив на 
стручни кадри, така што денешната квалифика-
циона структура на вработените во недоволно раз-
виените подрачја е слична на структурата во раз-
виените подрачја. Јакнењето на материјалната и 
на' кадровската база на здружениот труд овозможи 
брз развој на животниот стандард, на здравстве-
ната заштита, на науката, културата и на други 
дејности. 

Намалувањето на разликите во нивото на раз-
виеноста помеѓу стопански недоволно развиените 
и развиените социјалистички републики и соција-
листички автономии покраини доаѓа во ред на нај-
значајните проблеми на развојот на нашата земја. 
Многу структурни и други проблеми во изминатиот 
развој на југословенското стопанство посилно се 
одразија во недоволно развиените подрачја. Нагла-
сеното учество на базичните гранки во структурата 
на нивното стопанство во условите на диспари-
тетни цени и осетно заостанување на развојот на 
суровинско-енергетската база зад потребите на 
развојот на . вкупното стопанство, претставувше 
силен забавачки фактор на развојот на неразвие-
ните подрачја. Поправањето на положбата на тие 
гранки во после дните години позитивно, ќе влијае 
врз развојот на недоволно развиените подрачја. 
Досегашниот развој не доведе до задоволувачко 
поврзување на стопанството на развиените и на сто-
панско недоволно развиените социјалистички ре-
публики и на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово, ниту се користени можностите за посерио-^ 
зни развојни потфати од подолгорочно значење за" 
постигање на поцелосна меѓурегионална компле-
ментаркост на стопанскиот развој и порационална 
општествена поделба на трудот во целото стопан-
ство. Во овој период се постигнати многу услови ,за 
општа стопанска развиеност во недоволно разви-
ените подрачја' што можат да стимулираат пого-
лемо поврзување во иднина. 

7. Основни проблеми во досегашниот развој и нив-
ните причини 

Оценувајќи го изминатиот период на развојот' 
треба да се има предвид дека во трите децении е 

поминат историски пат на трансформација на зем-
јата од земјоделски неразвиена до средно развиена 
'иидустриско-земјоделска земја. Со развивањето на 
социјалистичкиот самоуправен систем ,е остварен 
побрз општествен и економски развој и се из-
вршени длабоки еко,номски и социјални промени 
во земјата. 

На патот на историскиот -процес на изградбата 
на ново општество, меѓутоа, се јавија проблеми 
кои се како од објективна така и од субјективна 
природа. Меѓу првите треба да се истакне насле-
дената заостанатост на земјата со мошне изразени 
регионални економски и културни разлики и сло-
жените меѓународни услови во кои се остваруваше 
развојот.-Еден број проблеми со кои нашата земја 
денес се среќава во стопанскиот развој произлегу-
ваат од брзиот развој на нашето општество и нас-
тојувањето што побрзо да се надмине наследената 
заостанатост. Помеѓу другите, , субјективни про-
блеми се наоѓа, пред се, бавноста во надминувањето 
на централистичко^етатистичкиот систем на 'регу-
лирање на тековите на општествената репродук-
ција и во изградувањето на соодветни социјалис-
тички односи, што, помеѓу другото, влијаеше врз 
создавањето на појави, како што се: бирократизам 
и технократизам, либералистички и националисти-
чки тенденции и сл, 

Во сегашната фаза на развојот најизразити 
проблеми се манифестираат на подрачјето на еко-
номската нестабилност, кои имаат сериозни импли-. 
кации и врз утврдувањето на долгорочни задачи 
на развојот во наредниот период. Сериозно се зао-
стрени структурните неусогласеност во ,материја-
лното производство, што се огледуваат во зарста-
нувањето на производството на енергија, суровини 
и храна, во недоволниот степен на користењето на 
капацитетите, во се уште релативно ниската про-
дуктивност - на трудот. Дојде до нарушување на 
пропорциите во распределбата помеѓу личната, 
општата и "инвестиционата г^отрошувачка, до сла-
беење "на материјалната основа на здружениот 
труд, до неусогласеност помеѓу стоковните и купо-
вните фондови на пазарот, во обемот и структурата 
на понудата и побарува,чката. Акутен проблем 
претставува и големиот број лица што бараат вра-
ботување и привремено вработените во странство, 
релативното заостанување во развојот на. стопански 
недоволно развиените' социјалистички републики, 
посебно на Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово, во однос на просекот на целата земја и на сто-
пански поразвиените републики, како и̂ проблемите 
на регионалниот развој воопшто. Сето тоа влијаеше 
врз динамиката и стабилноста на растежот на 
производството. 

Конкретни последици од сите овие диспропор-
ции во процесот на општествената репродукција 
се јавија во вид на висок степен на инфлација, на 
неликвидност и дефицит во. платниот биланс со 
странство. Отсуството на ефикасноста на одбран-
бениот механизам против непожелни влијанија на 
променливата конјунктура во светот, на монетар-
ните збивања и' на други неповолни тенденции на 
светскиот пазар ги потенцираа сите предни проблеми. 
- „ Забавоњето на стопанскиот растеж, високиот 

степен на инфлација и високиот дефицит во плат-
ниот биланс поттикнуваа автономни движења на 
одделни сегменти на општествената репродукција 
и чести административни интервенции во стопан-
ството, кои го ограничуваа самоуправувањето и ини-
цијативите ,на работните луѓе во здружениот труд, 
влијае ја врз нерационално однесување на работ-
ните организации во донесувањето на одлуки за 
развојот на производството, распределбата на до-
ходот и инвестирањето. Истовремено доаѓаше и до 
Слабеење на општествено-економската и социјал-
ната сигурно,ст на човекот, до појави на општествен 
но-неоправдани^ социјални разлики, до нарушу-
вање во остварувањето на принципот на распре« 
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делбата според трудот и до заострување на 
противречностите помеѓу одделни делови на оп-
штествениот труд. 

Проблемите на економската нестабилност со 
кои нашето општество се среќава подолго време 
имаат подлабоки корени и причини. 

Преминот од екстензивен кон -интензивен начин 
на стопанисување, прокламирав со стопанската и 
општествената реформа во 1965 година налагаше 
низа промени во стопанскиот систем и во неговиот 
механизам и однесување на субјектите на стопани-
сувањето. Од поширокиот регистар промени осо-
бено треба да се истакне фундаменталната -
израснувањето на целосен систем на самоуправу-
вање со потпор врз здружениот труд и деетатиза-
цијата на проширената репродукција, што би ово-
зможило постепено елиминирање на власта на 
општествено-политичките заедници над средствата 
на проширената репродукција. Бавното, и со сериозни 
колебања, остварување на оваа фундаментална 
промена, го продолжи преминот од екстензивен 
кон интезивен стопански развој и стопанисување, 
со повратно дејство врз материјалната основа. 

Самоуправниот систем започна да се развива 
уште во раните педесети години, но во изминатиот 
период не беа создадени економски, а до скоро ни 
сите потребни институционални претпоставки за 
развивање на целосен систем — за овладување на 
здружениот труд со целината на доходот, посебно 
со вишокот на вредноста, а врз таа основа и за 
овладување со целината на процесот на репродук-
цијата во општествени размери. Нашата прва 
етапа на изградба на социјалистичкото општество 
ја карактеризираше големата државна централиза-
ција на вишокот на вредноста со цел за побрзо по-
дигање на производствените сили на земјата. Так-
вата одвоеност на одлучување за вишокот на тру-
дот и За потребниот труд, со време почна да ги 
засилува судирите во општеството. 

Цеитрализацијата на средствата за развој пре-
ку државни канали дојде постепено во судир со 
развојот на самоуправниот систем, и наместо да 
биде средство за. подигање на производствените 
сили, таа се. повеќе стануваше битен извор на не-
рационално трошење - и неефикасност на' нивниот 
развој, 

Фактот дека за вишокот на трудот претежно се 
решаваше надвор од влијанието на производите-
лите, постојано го потхрануваше стремежот да се 
инвестира повеќе отолку што се реалните мож-
ности и за општествената надградба да се троши 
повеќе отколку што е објективно можно, Ова се 
основните општествени" причини за растежот на 
цените, за ^ликвидноста, за материјалните дис-
поопорции и дефицитот во платниот биланс. Тоа се 
cb-зкЈи тото во општествена смисла се релевантни 
за карактерот на развојот на производствените 
сили и општествената надградба во изминатиот 
период, но и општествени услови на сегашната 
стопанска состојба и развојните тенденции? 

Врз појавата и интензитетот на присутните 
проблеми и противречностите влијаеја .и: непосто-
ењето на долгорочна развојна политика на земјата, 
недоследност и бавност во спроведување на утврде-
ната политика во петгодишните планови на разво-
јот на Југославија, како и на усвоените одлуки и 
договори, недоволната синхронизирано^ на ин-
струментите на стопанскиот систем и мерките на 
економската политика со целите и задачите на по-
литиката на развојот и нивната недоволна конзи-
стентност. како и неусогласено донесување одлуки 
на економските vi на сите други субјекти. Сето тоа 
беше погодно развојот да се одвива доста спон-
тано, и примарната распределба и распоредот на 
акумулацијата да не им се адекватни на целите 
и задачите на развојот. . 

Кедограденоста и недоволната конзистентност на 
стопанскиот систем во целина, ^адекватната улога 

на пазарот и отсуството на системот на самоуправ-
ното планирање ја јакнеа спонтаноста во стопа,н-
скиот развој. Во отсуство на свесно регулирање на 
тековите на репродукцијата врз самоуправни основи 
и на други системски решенија, планирањето не бе-
ше целосно поврзан систем од основните организации 
на здружениот труд до федерацијата и не дејству-
ваше како ефикасен инструмент на работничката 
класа за забрзување на општествениот и стопанскиот 
развој. Непостоењето на долгорочна развојна поли-
тика исто така го отежнуваше создавањето на усло-
вите за економска стабилизација. 

Процесите за менувањето на овие општествени 
услови се отворени со уставните промени кои зна-
чат суштинско остварување на политичките и оп-
штествените предуслови за темелни промени во 
економската и политичката структура на опште-
ството. 

t. 
t % 

И покрај сите овие проблеми и тешкотии, несомне-
но е дека изминатиот период на социјалистичка из-
градба на нашата земја беше успешен. Остварени се 
најбитните задачи на општествено-економската пре-
образба, непрекинат и релативно брз развој на 
производствените сили во сите области на целе-
сообразната дејност на човекот, премин од адмири-
стративно-етатистичка кон самоуправна социјали-
стичка економска структура на општеството и 
подобрување на животните и работните услови на 
човекот. 

Напорите во правец на суштинските промени во 
општествено-економските односи обезбедија да на-
тежне самоуправниот развој. Самоуправувањето е 
воспоставено во сите области на човечкиот труд. 
Отворен е пат за развивање и продлабочување на 
разни форми и самоуправно здружување на трудот 
и на средствата, што во наредниот период треба да 
обезбеди уште подлабока афирмација на човекот и 
на неговите творечки способности, поцелосна кон-
солидација и изградба на самоуправните општест-. 
вени односи и натамошен сестран и динамичен раз-
вој на производствените сили на земјата. 

- И, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА РАЗВОЈОТ 

Периодот до 1985 година има извонредно значе-
,ње за материјалниот и општествениот развој на на-
шата земја и за натамошна потврда и ,развој на са-
моуправниот социјализам во неа. Остварувајќи ре-
волуционерни промени, значаен подем на стопан-
ството и на општествените дејности и економска и 
социјална преобразба во сите социјалистички ре-
публики и социјалистички автономни покраини, Ју-
гославија, како целина, се сретна со неминовноста, 
во наредната етапа да ги консолидира своите пози-
тивни достигања, да совладува многу економски и 
социјални проблеми за натамошниот развој ,и забр-
зано да ги развива своите производствени сили и 
да изградува самоуправни социјалистички односи. 
Сложеноста на развојот во наредниот период осо-
бено се состои во тоа што ќе биде под влијание на 
^совладаните проблеми на изминатиот развој. По-
ради тоа наредната етапа претставува' и пресврт во 
натамошниот развој. 

, 1. Цели на долгорочниот развој 

Трајните цели на нашиот развој произлегуваат 
од долгорочната ориентација на самоуправното со-
цијалистичко општество. Меѓу овие цели централно 
место заземаат: афирмацијата на човекот и сестра-
ниот развој на неговата личност способна да владее 
со општествените и стопанските процеси на разво-
јот и со нивните последици, развојот на непосред-
ното самоуправување и здружувањето на трудот ка-

' ко битни обележја на развојот на општествените од-
носи во наредната ,етапа, и постојаното проширува-
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ње на материјалните и на другите услови за ж и -
вот и работа. 

Остварувањето на наведените цели се среќава 
со многу дилеми од чие решавање долгорочно за-
висат положбата на човекот во општеството, опште-
ствената структура и обемот на стопанската и опште-
ствената активност. Развојната политика треба да 
смета со повратно влијание на материјал ната'сфера 
врз општеството и самиот човек. Затоа, пред се, 
треба решително да јакне стопанската сила на ра-
ботничката класа, односно на здружениот труд, и да 
се изврши битен пресврт во правец на економската 
стабилизација. Треба, да се осигурат такви односи 
во производството, во распределбата на доходот, во 
потрошувачката и инвестициите' кои ќе водат кон 
остварувањето на трајните цели на нашето општес-
тво. Со производствената ориентација треба да се 
обезбеди непречен и брз стопански развој, пораст 
на вработеноста, обем и структура на производство-
то што ќе ги намируваат се поголемите материјални 
потреби на населението и доволен простор за опш-
тествените, научните, образовните, културните и 
други потреби. Со политиката на распределбата тре-
ба да се усогласи принципот на распределбата спо-
ред трудот и резултатите на трудот со начелото на 
солидарност и да се обезбеди оптимален однос по-
меѓу потрошувачката и акумулацијата. Таквата ори-
ентација треба да е следена од рационалната поли-
тика и распределбата на доходот како и рационал-
ното користење на доходот во сите сфери на здру-
жениот труд. Притоа е неопходно да се обезбеди оп-
штествена репродукција во целост во согласност со 
социјалистичките вредности. Односот помеѓу лич-
ната и заедничката потрошувачка треба да се од-
мерува со доследна примена на принципот на рас-
пределбата според трудот и со критериумите и 
вредностите на самоуправното социјалистичко оп-
штество, 

Насочувањето на стопанскиот развој и проши-
рувањето на материјалната основа на животот и на 
трудот во согласност со целите на- самоуправното со-
цијалистичко општество е мошне сложена задача. 
Таа задача може успешно да' се остварува само со 
свесни акции и напори на здружениот труд, кој во 
брз и постабилен развој на стопанството и зајакну-. 
вање на својата материјална основа ќе наоѓа прос-
тор за оптимално решавање на често противречни 
барања. Истакнувањето на класните цели и крите-
риуми на развојот е од посебно значење во наред-
ната етапа. Давајќи им класен карактер на условите 
за живот и производство, самоуправното социјалис-
тичко општество ја шири својата човечка и матери-
јална база, постепено го ослободува човекот од ог-
раничувањата што му ги наметнуваат незнаењето и 
скудноста и создава можности за сестран развој на 
вредноста и личноста на човекот. 

На својот историски пат, нашето самоуправно 
социјалистичко општество околу 1985 година треба 
да прими битни карактеристики на општествено-
-економска развиеност. Несразмерот помеѓу матери-
јалните и личните компоненти на производствените 
сили во многу ќе бидат совладани, иако ќе остане 
релативно изобилие на живиот труд, особено во зем-
јоделството. Продуктивноста на трудот треба битно 
да се зголеми врз основа на се порационално анга-
жирање на факторите на производството и на ин-
тензивниот развој на стопанството. Развитокот на 
трудот и на технологијата треба да создава услови 
за побраза и поефикасна примена на современата 
технологија и за иницирање нови дејности во се-
кундарниот и терцијарниот сектор. Промените во 
технологијата и во техниката и зголемувањето на 
образованието, стручното и културното ниво на про-
изводителите треба да го обележат почетокот на со-
владување на спротивностите помеѓу мануелниот 
и умствениот труд и помеѓу градот и селото. Со по-
големо учество на жената во економскиот, општес-
твениот и политичкиот живот и со создавале усло-

ви за нејзино постепено ослободување од домашна-
та работа треба да се надминува општествената раз-
лика помеѓу половите. 

Водејќи сметка за целите и за актуелизираните 
проблеми на развојот, развојната политика мора да 
се стреми кон создавање на материјални услови 
заради ангажирање на ,целокупниот прираст на ра-
ботоспособното население, битно намалување на при-
времената вработеност на наши работници во стран-
ство и тековната невработеност во земјата. Таа исто 
така треба да се стреми кон функционален развој на 
образованието, кон поцелосна заштита на здравјето 
на човекот и кои побрзо решавање на станбениот 
проблем. Овие непосредни цели на' наредната етапа 
на развојот истовремено се и претпоставка за ак-
тивно вклучување на младите генерации во цело-
купниот општествено-економски живот. Нивното ос-
тварување има посебна специфична тежина во по-
малку развиените подрачја, во кои младината со 
своето учество во старосната структура на населе-
нието претставува мошне значајна динамична гру-
па. Во овој склоп треба натаму да се развива хума-
низацијата на биолошката репродукција на опште-
твото. 

Во согласност со развојот на социјалистичкото 
самоуправно општество треба постојано да се заси-
лува одбранбената способност на земјата и да се 
создаваат услови, работните луѓе и граѓаните во нај-
поволна смисла да ги остваруваат своите права и 
обврски во одбраната на земјата утврдени со уста-
вот. Остварувањето на целите за засилување на од-
бранбената способност е составен дел и гаранција за 
непречен општествено-политички и општествено-
-економски развој на земјата, политиката на невр-
зување и стабилноста на мирот во Европа и во све-
тот воопшто. 

2. Основни задачи на долгорочниот развој 

Долгорочните задачи претставуваат врска поме-
ѓу^ сегашниот момент и целите кон кои треба да 
се стреми општествено-економскиот развој.« Нивното 
остварување треба да поведува иницијатива и да ги 
поттикнува напорите на сите работни луѓе. Во таа 
смисла утврдувањето на долгорочните задачи има 
прворазредно значење, 

Натамошна изградба на политичкиот и на стопан-
скиотш систем и на самоуправните односи врз осно-
вите на новите устави. 

Со донесувањето на новиот Устав на СФРЈ и на 
новите устави на социјалистичките републики и со-
цијалистичките автономни покраини е сторен пре-
ломен чекор во развојот на нашиот самоуправен со-
цијалистички систем. Исполнувањето на овие рамки 
со адекватна содржина не може да се сфати само 
како непосредна, краткорочна задача. Примената на 
Уставите претставува процес на изградбата на поли- ' 
тичкиот и на стопанскиот систем и зацврстување на 
позициите на работничката класа и на другите ра-
ботни луѓе. 

Изградбата на политичкиот систем значи, пред 
сб, ефикасно функционирање на делегатскиот сис-
тем. Делегатскиот систем ја изведува работничката 
класа и другите работни луѓе на нивото на вкупно 
водење на општествените работи, а самоуправување-
то станува подлога и содржина на политичкиот сис-
тем. За успешно остварување на таа задача значаен 
е и современиот систем на информирање и комуни-
,кации. 

Во натамошниот развој на стопанскиот систем 
примарно значење има израснувањето на самоуправ-
ниот систем на вкупната општествена репрбдукција, 
што во себеси го вклучува и системот на прошире-
на репродукција и системот на самоуправно пла-
нирање. Притоа, мора да се има предвид дека нив-
ниот развој е неразделив од процесот на здружу-
вањето на трудот и на средствата. 
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Постојано подобрување на животните услови и поце-
лосно задоволување на личните и на заедничките 

/ потреби на наслението 
Материјалните интереси ' на работните луѓе — 

тековните и долгорочните — и нивното непосредно 
учество во остварувањето на тие интереси мораат 
да бидат во средиштето на развојната политика. Во 
врска со тоа, постојаниот и стабилниот пораст на 
животниот стандард претставува една од најважни-
те задачи во наредната етапа. Со политиката на рас-
пределбата на доходот чии основни носители се ра-
ботните луѓе во организациите на здружениот труд, 
треба да се обезбеди поцелосно повратно позитивно 
дејство на порастот на животниот стандард врз сто-
панскиот развој. Работните луѓе треба да бидат мо-
тивирани за поголеми работни ефекти, работна ини-
цијатива, стручно усовршување, активно и твореч-
ко учество во изградбата на самоуправните односи, 
јакнење на општонародната одбрана, и .на општес-
твената самозаштита и чување и зголемување на оп-
штествената сопственост над средствата за производ-
ство и над заедничките добра. За да се постигне ова, 
најголемо внимание треба да и се посвети на стиму-
згативната распределба на личните доходи, во со-
гласност со индивидуалната и општествената про-
дуктивност на трудот и со начелото на солидарност 
и заемност, која мора поцелосно да се вградува и 
во процесот на трудот. Со усовршувањето на меха-
низмот на општествените договори и на самоуправ-
ните спогодби за распределбата на доходот и на лич-
ните доходи треба да се отстранат групнссопствени-
чките однесувања кои можат да го загрозат един-
ството на работничката класа на Југославија. Исто 
така, решително мораат да се отстрануваат ^ о п р а -
вданите социјални разлики. 

Врз начелото на заемност и солидарност и со 
соосдветни форми на непосредна размена на трудот 
помеѓу работните луѓе во материјалното производ-
ство и работните луѓе во општествените дејности 
треба да се обезбеди побрз и општествено нефун-
кционален развој, пред ,се, на образованието, на 
здравствената заштита и на социјалните дејности. 
Исто така, наредната етапа изискува максимални 
напори во решавањето на станбениот проблем, осо-
бено на работниците и на младата генерација која 
стапува во работен процес. 

Пораст на вработеноста доволен да го ангажира 
целокупното зголемување на работоспособното на-
селение и битно да ја намали привремената врабо-
теност во странство и тековната невработеност во 

земјата 

Брзиот пораст на вработеноста доаѓа во редот 
на.најважните долгорочни задачи. Активирањето на 
работниот потенцијал мора да се сфати како важна 
претпоставка за натамошните општествени промени. 
Од посебен интерес за целата југословенска заедни-
ца е да се обезбеди вработување на младината која 
пристига и која во развиениот школски систем стек-
нува потребни квалификации.^Нејзиното вклучува-
ње во процесот на трудот значи натамошно подобру-
вање на квалификационата структура на вработе-
ните, која е едан од условите за побрз растеж на. 
продуктивноста на трудот. 

Имајќи предвид дека проблемот на невработен-
оста е посилно изразен во недоволно развиените со-
цијалистички републики, а посебно во Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово, треба да се соз-
даваат услови за побрзо вработување на работоспо-
собното население на овие подрачја. 

Зголемувањето на вработеноста треба да обез-
беди и простор за враќање на се поголем број работ-
ници на привремена работа во странство и за битно 
намалување на бројот на невработените во земјата. 
Општествено-економското значење, социјалната те-
жина и потребите на народната одбрана на земјата 
бараат активен однос од сите носители на полити-

ката на развојот во решавале на проблемите на ра-
ботниците привремено вработени ,во странство и 
осигурување на условите за нивно постепено враќа-
ње и вработување во земјата. Земајќи ги предвид 
вкупните потреби, соодветната динамика на врабо-
тувањето претставува извонредно сложена задача. 
Нејзиното остварување е во цврста врска со дина-
мизмот на целокупниот стопански развој. 

Брз и 'постабилен стопански-pah во ј, структурни 
промени и совладување на структурните диспро-

порции во стопанството 

Во наредниот период нужно е да се оствари ди-
намичен w постабилен развој на стопанството, кој 
материја л но би го поддржувал јакнењето на само-
управните социјалистички односи и би давал прос-
тор, за пораст на вработеноста, продуктивноста на 
трудот, и животниот стандард на населението. Ова 
задача е од витално значење. Нејзиното незадово-
луЕачко остварување неминовно би предизвикало 
недоволни резултати во другите подрачја и би го 
забавило приближувањето кон долгорочните цели на 
развојот на југословенската заедница. 

За да се обезбеди неопходен динамизам на сто-
панскиот развој, индустрии ализаци ј ата мора да ос-
тане негова основна ориентаци.ја. Ова толку побрзо 
што нашиот стопански развој треба да ги совладу-
ва структурните и други квалитативни промени во 
стопанството чиј двигател е индустрискиот развој 
во целиот период на бурната трансформација од 
аграрен во индустриски тип на економската струк-
тура на населението, која не е завршена. Притоа, во 
наредната етапа индустрии а лизаци јата треба. да- би-
де квалитативен4 процес што ќе значи модерниза-
ција на 4индустриското производство и побрз развој 
на неговите' пропулзивни сектори врз основа на тех-
ничхо-технолошкиот прогрес, како и побрзо, внесу-
вање на индустриските методи во развојот на гра-
дежништвото, на сообраќајот, на земјоделството и 

'на други дејности. 
Посебно важна задача на наредната етапа е 

обезбедување на ^хармоничен и постабилен сто-
пански развој, Остварувањето на оваа задача под-
разбира, пред се, совладување на структурните не-
согласувања во стопанството што се натрупуваа во 
изминатиот период и кои се причина за недоволно-
то користење на расположивиот производствен по-
тенцијал, на една, и. дефицитарното производство 
на друга страна, со. реперкусии врз трошоците' на 
производството и врз стабилноста на пазаѓрот, како 
и да се осигури таков развој ̂  на комплементарното 
производство кое оптимално ќе се потпира врз до-
машните ресурси и релативно" помалку ќе зависи од 
увозот. Нејзиното решавање не може да се одвои од 
процесот на самоуправнотр здружување на трудот 
и меѓусебното усогласување и интеграција на развој-
ните програми на организациите на здружениот труд 
во размери на целото стопанство. 

Создавање на стабилни услови за стопанисување 
како неопходна рамка за развојната иницијатива 

на организациите на здружениот труд 

Воспоставувањето на стабилни услови за стопа-
нисување е општествен и институционален услов за 
постабилен стопански развој и поцелосна афирма-
ција на квалитативните промени во стопанството 
воопшто и постојана борба за поголема продуктивЈ 

ност на трудот посебно. Оваа задача мора да се ос-
твари во првата половина на наредната ет^па. 

Особено е неопходно да се совлада и спречи 
прераспределбата на доходот со неконтролирано дви-
жење на цените, што само за себеси стана цел и кое" 
ги девалвира напорите на работните луѓе. Мора да 
се изгради ефикасен механизам за формирање на 
цените, потпрен врз другите услови за стопансува-
ње, кој би овозможил верижно (осамостоено) дви-
жење на цените, и стопанството, неговата акумула^ 
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џија и домашната валута би ја заштитил од надво-
решни разорни удари. Стабилизацијата на услови-
те за стекнувањето на доход многу значи за развој-
ната иницијатива на организациите на здружениот 
труд, заострување на економските критериуми за 
избор на развојните програми во самото стопанство 
и за надминување на неселективен развој и потро-
шувачки однос спрема скудната акумулација, 

Зголемување на рационалноста и ефикасноста на 
, стопанисувањето, постојани напори заради пого-
лема продуктивност на трудот и јакнење на мате-
ријалната основа на здружениот труд и акумула-

шепата способност на стопанството 
Постојаната борба за поголема продуктивност на 

трудот и за порационално и поефикасно стопанису-
вање претставува стожер на задачите во наредната 
етапа и суштина на квалитативните промени во сто-
панството и стопанисувањето. Во нејзино отсуство 
ниедна друга задача на општествено-економскиот 
развој не би била остварлива, а стремежот кон на-
малувањето на економскиот јаз кој денес не дели 
од развиените земји не би бил реален. Поради тоа, 
создавањето на поголем доход со попродуктивна ра-
бота и со порационално ангажирање на факторите 
на производството е прворазредна — тековна и дол-
горочна — задача на сите организации на здруже-
ниот труд. Попродуктивната работа, поефикасното 
стопанисување и интензивниот развој претставуваат 
агол ен камен на концептот на материјалниот развој 
во наредната етапа. Во тоа огромно значење има по-
брзото усвојување на современите научни достига-
ња и знаења и побрзо воведување на современата 
електронска техника и врз неа заснована модерна-
та технологија, организација на трудот и деловна 
политика. 

Поголемиот доход е појдовна претпоставка за 
јакнење на материјалната основа на здружениот 
труд и на акумулативната способност на стопан-
ството. Во неговата распределба нужно е да се обез-
беди оптимален однос помеѓу потрошувачката и аку-
мулацијата, кој би ги поттикнувал работните луѓе 
да постигнат поголеми работни резултати и би оси-
гурил неопходен износ на акумулацијата за дина-
мичен и интензивен стопански развој. 

Поголемото користење на капацитетите, воведу-
вањето на1 повеќесменска работа, порационалното 
користење на факторите на производството, поголе-
мата продуктивност на трудот, интензификацијата 
и поголемата ефикасност на стопанисувањето, треба 
да бидат 'основно упориште за јакнење на репродук-
ционата способност на стопанството. 
Развој на науката и на кадрите и унапредување на 

сопствената техника и технологија 
Натамошниот општествено-економски развој сe 

повеќе зависи од развојот на сопствената наука, 
техника и технологија и од школувањето на кадри 
од современи стручни профили. Од ова сознание 
треба да произлезе соодветна научна и образовна 
политика, чија непотполност помалку се чувствува^ 
ше во иницијалната фаза на развојот. Научно-ис-
тражувачката работа треба да се насочи кон реша-
вање на двократна задача - кон развој на домаш-
ната наука и технологија и кон ефикасна примена 
и натамошно развивање на увезената технологија. 
Во науката и технологијата треба да се ориентира-
ме кон приоритетни правци, со поттикнување на 

,сопствени истражувања. Треба да се разработи си-
стемот за трансфер на знаења и да се вгради во 
информацискиот систем. Трансферот на знаењата 
треба да има еднаков третман како научно-истра-
жувачка работа. Притоа особено треба да се стреми 
кон унапредување на техниката и технологијата на 
клучните сектори на стопанството и кон оспособу-
вање за ^рамноправно учество во размената на 
техничко-технолошки иновации. Во врска со тоа, 
подготвувањето на научни, технички и висококва-

лификувани работници и стимулирање^ на науч-
ното, техничкото, економското и на производствено-
то творештво се исклучително значајни за коренити-
те промени што му претстојат на нашето стопанство и 
општество. Неопходно е битно да се подобри школ-
скиот и воншколскиот систем на образованието и 
воспитувањето и да се стори ефикасен и функцио-
нален. Темелната реформа на стручното образова-
ние треба да значи негово прераснување во непре-
кинат процес во текот на целиот работен век на 
работникот. 

Јакнење на извозните способности на стопанството 
и порамноправно вклучување во меѓународната 

поделба на трудот 
Натамошниот развој на економските односи со 

странство треба" да обезбеди ^непосредна поврза-
ност со развојната политика зашто претставува ва-
жен вид на динамизмот на нашиот стопански раз-
вој. Покрај зголемувањето, на стоковната размена, 
особено внимание мора да му се посвети на разви-
вањето на современи форми на економските односи 
со странство, како што се: производствената и тех-
ничко-технолошката соработка, индустриската ко-
операција, финансиската соработка, обуката на 
кадри, заедничките вложувања и сл. Со развивање^, 
то на економските односи со странство особено тре-
ба да се стреми кон вклучување во современиот 
техничко-технолошки процес, со зачувувањето на 
економската независност. Поселективниот, поорга-
низираниот и поефикасниот трансфер на странската 
технологија и нејзиното усовршување се услов за 
подобри позиции во стоковната размена и за јак-
нење на улогата на нашата земја во трансферот на 
знаењата и технологијата во неврзаните неразви,е-
ни земји. 

Стратегијата на развојот на економските односи 
со странство треба да биде долгорочна со повратно 
позитивно влијание врз развојот на домашното сто-
панство. Без димензијата на долгорочност, овие од-
носи не можат да имаат потребна стабилност. Вклу-
чувањето во меѓународната поделба на трудот треба 
да биде селективно и организирано. Треба посебно 
да се води сметка за навремено и ефикасно вклучу-
вање во -меѓународните транспортни, енергетски, 
туристички и други текови и за поцелосно валори-
зирање на погодностите на својата положба. Исто 
така, на стопанскиот развој треба да му се обезбеди 
неопходна отпорност спрема неповолното влијание 
на светската економска нестабилност која веќе се 
манифестира како долгорочна појава. Напоредно, 
Југославија ќе се залага за воведување на нов ме-
ѓународен економски поредок што би се засновувал 
врз рамноправност, врз уважување на интересите 
на сите земји, за суверено располагање со сопстве-
ните природни извори, за решавање на прашањата 
за развој на земјите во развој и др. 

/ 

Натамошно забрзување на развојот на стопански 
недоволно развиените социјалистички републики, 
а посебно на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово, како и намалување на регионалните раз-

лики во економската развиеност 
Како изразит мозаик на економската развиеност 

и како повеќенационална социјалистичка земја, Ју -
гославија во наредната етапа ќе води посебна поли-
тика за побрз развој на стопански недоволно раз-
виените социјалистички републики, а посебно на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово со цел 
за нејзиниот најбрз развој. 

Секоја стопански недоволно развиена социјали-
стичка република и Социјалистичка Автономна По-
краина Косово треба да остварат побрз растеж од 
просекот на целата земја. Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово, со. оглед, на најниското ниво 
на развиеност, треба да оствари најбрз развој. Из-
земајќи ја Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово, во периодот до 1985 година регионалните 
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разлики во степенот на економската развиеност мо-
жат и треба да се ,сведат во граници што не би има-
ле квалитативно значење. Оваа оцена упатува на 
потребата од посебен третман на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово и во наредниот период, 
што значи дека со мерки на економската политика и 
со други дополнителни мерки на економската по-
литика ќе се создаваат услови за најбрз развој на 
оваа покраина, и за намалување на разликите во 
степенот на развиеноста во однос на просекот на 
целата земја. 

Намалувањето на регионалните разлики во еко-
номската развиеност треба повеќе да се засновува 
врз интензивното меѓурегионално здружување на 
трудот и на средствата на единственото југословен-
ско стопанско подрачје. 

Побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените социјалистички републики и на Социјалистич-
ка Автономна Покраина Косово треба да се поддр-
жува со средствата од Фондот за побрз развој, со 
други мерки на економската политика, како и со 
додатни средства за развој на општествените и на 
други служби во овие подрачја. 

Постојано јакнење на одбранбената способност на 
земјата во согласност со потребите и во трамките на 

материјалните можности 
Ќе се обезбеди хармоничен и рамномерен развој 

на сите елементи на системот на општонародната 
одбрана. Натамошното поопштествување на рабо-
тите на одбраната ќе се обезбеди со уште поголемо 
интегрирање на потребите и интересите на одбра-
ната на земјата во сите елементи на општествено-
-економскиот развој. Организациите на здружениот 
труд, самоуправните интересни заедници, месните 
заедници и општествено-политичките заедници, во 
согласност со своите права и должности, ќе ги раз-
виваат и. оспособуваат сите стопански и општестве-
.ни дејности во согласност со потребите на одбраната 
и заштитата. Одбранбените потреби и проблеми мо-
раат да бидат составен дел на плановите и програ-
мите за развој на самоуправните организации и 
заедници и на - општествените планови на опште-
ствено-политичките заедници. При изработката н̂ Ѓ 
просторните и урбанистичките планови, како и при 
донесувањето на одлуките за изградба на одделни 
објекти или преземање на некои други општествени 
акции, мораат да се задоволуваат и потребите на 
одбраната и заштитата, при што е можно опреде-
лени објекти да се користат и за 'мирновременски 
цели. 

Вооружените сили — Југословенската народна 
армија и територијалната одбрана треба и натаму да се 
развиваат како единствена вооружена сила на сис-
темот на општонародната одбрана«. Југословенската 
народна армија, како основна маневарска и ударна 
сила на вооружена борба, треба постојано да се 
опремува со модерни средства на воена техника, 
квалитетно да се обучува и стручно издигнува ста-
решинскиот и војничкиот состав. Територијалната 
одбрана, како масовна компонента на вооружената 
борба, т^реба и натаму да се развива и опремува во 
согласност со доктрината на општонародната одбра-
на и со стратегијата на вооружената борба. 

Организациите на здружениот труд, месните 
заедници и општествено-политичките заедници ќе 
'обезбедат развој, модернизација.и кадровско оспосо-
бување на цивилната заштита: на системот за на-
бљудување, јавување, известување и тревожење, 
како и на силите за безбедност, во согласност со на-
мената и задачите што го имаат во системот на 
општонародната одбрана. 

Заштита и унапредување на 'животната средиш на 
човекот — неопходност за идниот развој 

Иако достигна релативно скромен степен на 
(индустријализација, урбанизација, моторизација и 

хемизација, нашата земја веќе се среќава со јасни 
негативни последици на нарушување на природата. 
Бидејќи овој негативен тек уште нема катастрофа-
лен замав, треба да се преземат сите мерки за него-
вото спречување за да се избегнат подоцните големи 
санациони издатоци. Заштитата на природната жи-
вотна средина на човекот — водата, воздухот и шу-
мата — е прашање за неговото здравје и работна 
способност, а во крајна линија и за неговиот опста-
нок. Со цел за трајно обезбедување на здрава чове-
кова средина треба постојано да се настојува да се 
намалува степенот на загадување од постојните из-
вори и да се спречува создавањето на нови извори 
на загадување и причини за деградација на среди-
ната. Затоа при непосредното одлучување за раз-
војот на одделни комплекси на стопанство, регии, 
како и при изградбата и реконструкцијата на од-
делни објекти, треба да се води сметка за усогла-
сување на потребите на развојот со условите на 
конкретната животна средина. Во просторните пла-
нови, како општествени договори, ^особено внимание 
треба да му се посвети на искористување на про-
сторот на начин кој би обезбедил заштита на при-
родата. Превентивните мерки треба да бидат соста-
вен дел на секоја одлука која го менува редот на 
нештата во природата, а особено на инвестиционите 
одлуки и изградбата на населби и градови. Ната-
мошниот тек на урбаниз аци јата треба да се насочи 
кон израснување на систем на /стопански центри 
и оптимални градски населби избегнувајќи ги опас-
ностите од суперконцентрација на населението и на 
стопанските активности. 

III. ОСНОВНИ ПРАШАЊА ЗА МАТЕРИЈАЛНИОТ 
РАЗВОЈ ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

1. Неопходност од динамичен развој на стопанството 
и брз растеж на продуктивноста на трудот 

Постигнување на непрекинат динамичен и еко-
номски порационален и постабилен развој на сто-
панството, претставува, основна и синтетичка задача 
на целокупниот материјален развој во наредната 
етапа. Треба да се стреми до 1985 година да се 
оствари просечен годишен растеж на вкупниот оп-
штествен производ околу 70/о. Со тоа националниот 
доход по жител би се зголемил ок.олу 2 пати во од-
нос на 1975 година. 

Во првите години на наредната етапа тежиште-
то на напорите мора да се наоѓа врз совладување 
на економската нестабилност и на нејзините причи-
нители и забрзување на процесот на самоуправното 
здружување на трудот и на средствата. На овој по-
четен период му припаѓа и поцелосно надм-инување 
на екстензивниот облик на стопански развој. Треба 
да се настојува и со активна . економска политика 
да се обезбеди што повеќе да се'скрати периодот на 
воспоставување материјални и други услови за1 по-
стојано динамичен и постабилен растеж на стопан-
ската активност. 

Динамичниот стопански растеж треба да обез-
беди остварување на долгорочните цели и задачи 
на развојот, постојан и стабилен пораст на живот-
ниот стандард, јакнење на материјалната основа на 
здружениот труд, поголемо ангажирање на работо-
способното население, порамкомерен регионален 
развој, забрзување на развојот на стопански недо-
волно развиените социјалистички републики и на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово, јак-
нење на одбранбената способност на земјата, отстра-
нување на економската нестабилност и совладување 
на техничко-технолошките и економските разлики 
што сега не делат од економски развиените земји. 

Динамичниот и ^хармоничен стопански развоЈ 
треба да биде резултанта од интензивните струк-
турни и други квалитативни промени во стопан-
ството. Се смета дека, посебно во првата половина 
на наредната етапа,, поголемо значење ќе имаат 
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структурните промени. Со отстранување на сегаш-
ните структурни диспропорции во -стопанството и 
со постигнување на повисок степен на здружување 
на трудот и на средствата. врз самоуправна основа, 
квалитат-ивните промени ќе станат пресуден фактор 
на стопанскиот развој. Приближувањето кон разви-
ените земји во поглед на економијата на трудот и 
на средствата треба да' претставува основно обе-

' лежје на динамичноста на развојот на стопанството 
кон крајот на наредната етапа. 

За да биде и динамичен и интензивен, стопан-
скиот развој треба да се потпира, пред се врз брзиот 
растеле на продуктивноста на трудот. Со се пора-
ционално ангажирање на факторите на производ-
ството, растежот на продуктивноста на трудот - - /во 
сите дејности и ,во сите делови на земјата — ста-
нува основно прашање на целокупниот материјален 
развој, Се смета дека во наредниот период, при ди-
намичниот растеж на општествениот производ, при-
растот на доходот претежно би произлегувал од 
растежот на продуктивноста на трудот. Со тоа би се 
воспоставиле пошироки материјални рамки за со-
владување на налрегнатата распределба на доходот, 
растежот на животниот стандард на населението и 
јакнење на материјалната основа на здружениот 
труд. 

Стремежот кон се поцелосна вработеност доаѓа 
во ред на најважните задачи на нашето општество. 
Работното ангажирање е неопходен услов за афир-
мација на човекот како производител и самоуправу-
Бач и на неговите творечки способности. Поради тоа 

,во наредниот период на младите генерации мора да 
им се отвори јасна перспектива за вработување. 
Треба да се обезбедат еднакви услови за вработу-
вање за сите работни луѓе на нашата земја и со тоа 
да се олесни миграции ата на населението, што ќе го 
следи натамошниот тек на деаграризација на еко-
номската структура на населението. 

2. Структурни промени во стопанството 

Стопанскиот развој во наредната етапа треба да 
го карактеризираат интензивни структурни промени 
и продолжување на усогласувањето на нивните од-
носи. Стожер на овие промени ќе сочинува продол-
жувањето на брзата индустријализација како сеоп-
фатен процес на преобразување на материјалната 
основа на општеството и побрзиот развој на оние 
делови на стопанството што се услов за нормално 
одвивање на репродукцијата, а кои се значајни за 
целата земја. 

Во наредниот долгорочен период индустриј ави-
јацијата мора да биде во средиште на политиката 
на стопанскиот развој. Ваквото место на индустри-
ја ализациј ата во натамошниот развој најпрво произ-
легува од околноста што степенот на развиеноста на 
индустријата е релативно мошне скромен во спо-
редба со индустриски развиените земји. Иако во 
целиот изминат период на социјалистичката изград-
ба беше исклучително брза, индустријализацијата по-
мина само, дел. од патот во совладувањето на аграр-
ното обележје на стопанската структура и на еко-
номската структура на населението. „ 

Продолжувањето на индустријализацијата со 
ћенамален интензитет — која ќе значи воведување 
на индустриски методи и во процесот на работата 
вон од индустријата — наоѓа упориште и во созна-
нието дека натамошниот брз развој на индустри-

ј а т а и квантитативно и квалитативно има пресудно 
значење за динамичност на целокупниот стопански 

а развој. Динамичниот подем на вкупното стопанство 
не би можел да се одржи без брзиот растеж на ин-
дустријата. Најголем, дел на прирастот на доходот 
ггреба да се оствари во индустријата. Нејзината 
улога е вклучена и во постигнување на брз рас-
теж на продуктивноста на вкупниот општествен 
труд и во продуктивното ангажирање на работоспо-
собното население. 

Во наредната етапа развојот на индустријата 
може да има улога на основен фактор на динамич-
носта на целокупниот стопански развој под услов 
да биде,' пред се, квалитативен процес. Треба да се 
напушти практиката на диспропорциски развој на 
индустријата, изградба на нерационално! капацитети 
и недоволно искористување на производствениот 
потенцијал. Развојот на индустријата треба да се 
засновува врз се поширокото самоуправно здружу-
вање tia трудот, врз интеграција на развојните про-
грами и врз битно стеснување на ра слонот помеѓу 
програмираните и остварените економски резултати. 
Развојот на самоуправувањето мора да ја афирмира 
улогата на работоводните органи во водењето на 
процесот на трудот и нивната одговорност, а особено 
одговорноста на техничките и економските струч-
њаци за развојните решенија. 

Треба да се стреми во наредниот долгорочен 
период индустриското производство да расте по 
стапка од околу 9%. Ваквото.темпо би ја обезбедило 
саканата динамика^ на целокупниот стопански раз-
вој и динамичниот растеж на вкупниот општествен 
производ. Се оценува дека кон крајот на периодот 
уделот на индустријата то формирањето на вкуп-
ниот општествен производ ќе изнесува околу 45%. 
Така стопанската структура би добила обележје на 
индустриска развиеност. Истражувањето на мине-
рално-екстрактивни извори и развојот на екртрак-
тивните дејности, претставуваат важно упориште за 
натамошниот развој на индустријата. 

Покрај индустријата, натамошен пробив во сто-
панската структура треба да оствари - терцијарниот 
сектор, а особено сообраќајот и туризмот со угости-
телството, Потребата од побрз развој на туризмот 
произлегува од зголемувањето на општото ниво на 
развиеноста, кое релативно брзо ги зголемува по-
требите од туристички услуги, и треба да ги мате-
ријализира напорите во подобрувањето нгГ пози-
циите на нашата земја во европските туристички 
текови. - ( , , . - , 
. Во наредниот период мора да се афирмира по-

веќезначната стабилизациона улога на. земјодел-
ството, преку стабилното зголемување ,на неговото 
производство, вклучувајќи го и стратешкиот карак-
тер на основните земјоделски производи. Развојот на 
шумарството, покрај порационалната регенерација 
на дрвната маса и интензивирањето на експлоата-
цијата на шумите на подрачјата богати^ со дрвна 
маса,, треба 'се повеќе да ги опфаќа неговите за-
штитни функции. 

3. Основа на производствената ориентација 

Развојот на нашето стопанство треба да се за-
сновува врз рационалното користење и ангажирање 
на сите производствени, природни, човечки, научни 
и други потенцијали. Во врска со тоа, едно од ос-
новните прашања на производствената ориентација 
и- на развојната политика на долг рок е прашањето 
за развојот на дејности кои осигуруваат отстрану-
вање на структурните диспропорции и забрзување 
на динамиката на стопанскиот растеж. Ова е нужно 
и можно само во долгорочен период, зашто не е 
оптоварен со1 променлива тековна проблематика. Од^" 
делни дејности "и можат економски рационално да 
се развиваат само врз основа на долгорочна развој-
на ориентација. Во наредниот долгорочен период 
динамичен развој треба да имаат дејностите врзани 
за брзиот техничко-технолошки прогрес, кои инаку 
ги карактеризира пропулзивната улога во целокуп-
ниот стопански развој, т.е. дејности'кои со својот 
развој обезбедуваат хармоничност и стабилност на 
стопанството и придонесуваат за. јакнење на него-
вите позиции во меѓународната поделба на трудот и 
дејностите што обезбедуваат поцелосно вработување 
на работоспособното население. 
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Во врска со тоа, во средиште на производстве-
ната ориентација и на политиката на развојот мора 
да се наоѓа пред се, производството на енергија, су-
ровини и храна. Ова цроизводства има извонредно 
значење за воспоставување на економска стабил-
ност, совладување на.дефицитот на платниот биланс 
со странство, усогласување на стопанската струк-
тура и динамичен и постабилен стопански развој. 
Динамичниот -и стабилниот развој на машиноград-
бата, производството на трајгш потрошни добра, со-
обраќајот, туризмот и на други стопански комплекси 
битни за усогласен развој на производствените сили 
на земјата е постојана компонента на заедничката 
долгорочна политика. 

Ваквата производствена ориентација треба да се 
засновува врз економски рационално производство, 
врз компаративни предности, стратешки причини и 
платно-билансни ефекти. Економски успешен, ефи-
касен и во меѓународната поделба на трудот опти-
мално вклучен развој на 'овие дејности, создава не-
опходни материјални претпоставки за развој на 
вкупното стопанство. Нивниот развој треба да се 
засновува врз здружување на трудот и на средствата 
и врз усогласување на развојните програми на орга-
низациите на здружениот , ^труд и врз таа основа 
утврдените планови на социјалистичките републики 
и социјалистичките автономни покраини, односно 
општествените планови на Југославија и инстру-
ментите на стопанскиот систем. 

Остварувањето на ваква производствена ориен-
тација претпоставува градење и на заедничка раз-
војна стратегија, посебно со неврзаните земји и со 
земјите во развој, во согласност со договорените 
долгорочни заеднички интереси и промените во 
меѓународните економски односи. 

Енергетика -

Во целиот период на социјалистичката изград-
ба на нашата земја производството на сите видови 
енергија се развиваше релативно брзо. Овој сек-
тор речиси непрекинато носеше повеќе од Уз на 
вкупните индустриски инвестиции. Но, и покрај 
ваквите ^напори, енергијата стана ограничувачки 
фактор за динамичниот стопански развој и за на-
томошниот растеж на животниот стандард на на-
селението. Се актуелизира и проблемот на опти-
малната структура на производството на енергија, 
нејзината штедлива и рационална потрошувачка. 
Рационалниот развој на производството и потрошу-
вачката на енергија и нивното усогласување станаа 
едно од виталните прашања на целокупниот мате-
ријален развој што може да се решава успешно 
само со заеднички напори на целата земја. Ната-
мошната разработка на долгорочниот енергетски 
биланс има посебно значење за согледување на 
можниот развој на сите енергетски извори и реша-
вање на проблемите врзани за трошоците на нив-
ната експлоатација. 

Во доменот на производството и потрошувачка-
та на енергија развојната политика се среќава со 
проблеми што по својата природа се долгорочни. 
Оваа политика мора да го има предвид следното: 1) 
производството на енергија мора брзо да се развива 
за да се обезбеди динамичен развој на вкупното сто-
панство; 2) енергијата, особено електричната енер-
гија. има карактер на општ фактор на стопанскиот 
развој; 3) енергетиката е еден од инвестицијо на-
јинтензивните сектори на материјалното произ-
водство; 4) периодот на изградба на енергетските 
капацитети е релативно долг и 5) манифестации-
те на светските енергетски тешкотии и нивниот 
можен одраз врз нашиот стопански развој. Со са-
мото тоа појдовното барање на политиката на дол-
горочниот развој на производството и потрошу-
вачката на енергија се состои во тоа што под еко-
номски што поповолни услови да се обезбеди што 
поголем степен на намирување на потребите од 

сопственото производство. Ова барање може да 
се исполни ако развојот на производството на 
енергија се засновува, пред се, врз активирањето 
на дбмашните извори со остварување на заедничка, 
врз самоуправни основи утврдена долгорочна раз-
војна програма. При тоа, заедничката развојна 
програма треба да се засновува врз економско и 
друго тестирање на различни варијанти на синте-
за на регионални програми и врз уважување на 
релативните регионални специфичности. 

Вкупните потреби од енергија во нашата земја 
ќе се зголемат за околу 2,5 пати во 1985 во според-
ба со 1975 година.; Ваквиот интензитет . на растеж 
на потрошувачката на енергија, што произлегува 
од динамичниот стопан,ски развој и од растежот на 
животниот стандард на населението, бара економски 
рационално активирање па сите енергетски извори 
во сите делови на зем,јата и постојана активна поли-
тика на насочување на потрошувачката, со штеде-
ње кое нерационалната употреба на енергијата би 
ја свело на што помала мера. 

Југославија располага со релативно големи 
природни енергетски извори. Меѓутоа, нивната 
структура не е задоволувачка, зашто јагленот прет-
ставува основа на нашето природно енергетско бо-
гатство. Нискокалоричките Јаглени-лигнити сочи-
нуваат повеќе од 7/10 на сите енергетски извори. 
Релативно мошне скромните истражени резерви 
нафта л земен гас и недостигот на јаглен за произ-
водство на кокс, претставуваат слаба точка на до-
машната енергетска база. Во такви услови потпи-
рањето врз домашните енергетски извори во прв 
ред треба да значи валоризација на значајните ре-
зерви јаглен. Со цел за што поголемо користење, и 
развој на домашната енергетска база и за нејзино 
,проширување потребно е да се спроведуваат'интен-
зивни истражувања на енергетските природни из-
вори, вклучувајќи ги маслените шкрилци и ура-
нот. Потоа, менувањето на структурата треба да се 
врши во правец на поголема застапеност на ^ б л а -
городни видови енергија, вклучувајќи ја и нуклеар-
ната. ч 

Во наредниот период ќе продолжи мошне брза-
та динамика на производството и потрошувачката 
на електрична енергија. Совладувањето на оваа 
динамика бара не само извонредно големи инвести-
циони напори туку и натамошно развивање и доб-
ро. функционирање на техничко-технолошкиот 
единствен систем на електростопанството, што би 
им одговарал на интересите на организациите на 
здружениот труд и на целото стопанство. Ова тол-
ку повеќе што ефектите на рацио,налниот развој 
на производството^ и преносот на електрична енер-
гија по својата природа со поголем дел се матери-
јализираат како доход во сферата на нејзината 

. потрошувачка. Само во рамките на единствен тех-
нички систем можат да се вградуваат најголеми едит 
лици на капацитети, да се изврши најрационален из-
бор на извори на производството и да се обезбеди 
релативно евтино ,производство и постојано ква-
литетно снабдување со електрична енергија. Ко-
ристењето на овие технички и економски пред-
имства на единствениот систем е.заеднички интерес 
на сите организации на здружениот труд, на југо-
словенското стопанство во целост и на сите делови 
на земјата што треба да најде практично решение 
во облик на договор за заеднички развој на произ-
водството на електрична енергија, вклучувајќи го 
и начинот на финансирање. 

Изградбата на суперпонирана преносна мрежа 
— на магистралните правци од највисок напон — е 
основна материјална претпоставка за воспоставува-
ње на единствен технички систем на електростопан-
ството. Во овој период треба да се изгради оваа мве-х 

жа кој а,на сите краишта на земјата ^би им ОЕОЗО-
можила сигурно и квалитетно снабдување со елек-
трична енергија. Во рамките на изградбата на един-
ствен технички систем ' на електростопанството ^ 
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треба да обезбеди и соодветни врски со електросто-
панските системи. на соседните земји. 

Југославија како целина располага со значител-
ни природни извори кои овозможуваат намирување 
на долгорочните потреби од електрична енергија. За-
едничката програма за развој на ова производство 
треба да се засновува во прв ред врз експлоатација 
на големите наоѓалишта на лигнит и врз натамошно 
активирање на хидропотенцијалите, особено во 
рамките на постепената изградба на хидросистеми 
со мулти намени. Врз основа на долгорочни аран-
жмани со соседните земји и нивните вложувања во 
големи единици на капацитети и пренос на најви-
сок напон, лигнитот и некои можности за активира-
ње на хидропотенцијалите треба да се искористат 
и во производството на електрична енергија. Во ОВОЈ 
период во електроенергетските извори треба да се 
вклучат и нуклеарните електрани. Земниот гас и 
другите извори не треба да се користат во произ-
водството на електрична енергија, освен во топлани 
за далечинско загревање на градовите. 

Потребите од развој на производството на 
електрична енергија можат да се совладаат ако се 
води и активна политика на нејзината потрошу-
вачка. Со мерхи на економската политика треба да 
се редуцира термичката потрошувачка на оваа 
енергија на неопходна мера. 

РазЕОЈОт на производството на јаглен во пре-
судна мера зависи од неговото користење во произ-
водството на електрична енергија. Ова врзување за 
термоелектраните им отвора ,перспектива на рудни-
ците за лигнит и за мрк јаглен, што нудат поволни 
услови за проширување на постојните и за отвора-
ње на нови површински копови. Со оглед на тоа 
што нашата земја не располага со јаглен за кокси-
рање, развојот на металургијата треба да се засно-
вува врз воведување нови технолошки процеси 
што ја намалуваат употребата на кокс. Потребно е 
со долгорочни аранжмани да се осигурат потреб-
ните количества Јаглен за коксирање. 

Во последната деценија, особено во последните 
пет-шест години, брзиот развој на моторизацијата 
— патниот сообраќај, механизацијата на земјодел-
ството и др. —' во нашата земја, предизвика мошне 
брза експанзија во потрошувачката на течни гори-
ва^ Меѓутоа, благодарејќи на односите на цените и 
под дејството на други фактори, оваа експанзија 
значеше и делум неоправдана супституција на пот-
рошувачката на јаглен, со тенденција да се проши-
ри и врз производството на електрична' енергија. 

Иако во порационални рамки — што ги дикти-
раат домашните економски причини и енергетските 
тешкотии во светот — во наредниот период ќе про-
должи брзиот растеж на потребите од течни горива. 
Намирувањето на овие потреби дава простор за на-
тамошен развој на капацитетите на рафинериите на 
нафта.Притоа, треба да се пронајдат соодветни ре-
шенија за трите основни проблеми: 1) обезбедување 
потребни количества сурова нафта; 2) транспорт на 
нафта до рафинериите и транспорт на течни гори-
ва до центрите на потрошувачката и 3) промени во 
структурата на производството на дериватите. 

Недоволноста на домашните извори, чија екс-
плоатација треба да се интензивира врз основа на 
максималното забрзување на истражните работи, ја 
упатува нашата земја на траен увоз на се поголеми 
количества сурова нафта-што треба да се реши врз 
Долгорочна основа. Транспортот на се поголеми ко-
личества "нафта од увозот бара забрзување на из-
градбата на нафтовод што би ги поврзал домашни-
те рафинерии на нафта со увозното пристаниште. 
Исто така, треба да се оди во чекор со современите 
решенија за транспорт на течни горива од рафи« 
нериите до големите центри на потрошувачка. Про-
мените во структурата на преработката на нафта 
треба да ја следат политиката на потрошувачката, 
односно да се засновуваат врз ^ максимирање на 
производството на деривати што ќе ги покриваат сб 

поголемите потреби на сите видови моторизација, 
како и на базната хемија/ Увозот на нафта да се 
сведе во економски рационални рамки, посебно 
имајќи ги предвид платно-билансните можности на 
земјата. 

Земниот гас претставува неразвиена компонента 
на енергетската структура на нашата земја. Со ог-
лед на мошне големите предн.ости на овој гас над 
сите други носители на топлотна енергија, во на-
редниот период треба да се стреми кон остварување 
на максимална програма за гасификација на тер-
мички индустриски процеси и на големите градови 
и употреба на гас како индустриска суровина. Не-
говата употреба за ложење на котли не би била 
рационална и би значела неоправдана супститу-
ција на јагленот. Програмата за гасификација тре-
ба да се потпира не само врз интензивирање на 
експлоатацијата на домашните извори туку и врз у-
возот. Во тој период ќе се дојде до поврзување на 
земјата во големи системи на гасоводи. 

Проблемите за развој на енергетиката, како ви-
тален сектор на целокупниот стопански пазвој, ста-
нуваат сб посложени. Совладувањето на овие проб-
леми нужно бара израснување на самоуправни ин-
тересни заедници и на техничко-технолошки систе-
ми речиси во сите енергетски дејности и координа-
ција на нивниот развој.,Со самоуправно здружува-
ње на трудот и на средствата, организациите на 
здружениот труд на целото стопанство би оствари-
ле координација на развојот, би подготвувале кон-
струкции на финансирањето, би спроведувале на-
учно-истражувачка работа и други активности од 
заеднички интерес. 

П р о и з в о д с т в о н а с у р о в и н и 

Во изминатиот период развојот на суровинско^ 
производство беше недоволно интензивен, ^ с и н -
хронизиран — по фази и со ритам на производстве-
ната потрошувачка — и економски недоволно ус-
пешен. Во почетната фаза на индустрии а л изаци јата 
што ја совлада вашата земја, овие слабости речиси 
беа неизбежни. Нивното отстранување, кое тече 
бавно, бара поцелосно уважување, пред се, на ин-
вестиционите специфичности на крупното суровин-
ско производство кое носи обележје на концен-
трација на инвестициони средства и напори и има 
долг период на активирање на инвестициите. Не-
опходни се поцелосни програмски, организациони и 
финансиски подготовки на инвестиционите потфати 
за да се скрати што повеќе периодот на изградба 
на комплетни капацитети. 

Нашата земја располага, со разновидни мине-
рални и регенеративни извори што треба да бидат 
мошне значаен потпор за натамошниот стопански 
развој, за неговата стабилност и намалување на 
напрегнатоста на трговскиот биланс со странство. 
С6 поголемиот суровински дефицит само е повод 
за побрза и поцелосна валоризација на минерално« 
-регекеративните извори во натамошниот матери-
јален развој. Поаѓајќи од усвоената производствена 
ориентација, од посебен интерес е да се обезбеди 
оптимален развој на производството на. основните 
метали — железо, алуминиум, бакар, олово, цинк, 
никел, антимон и на други метали — на базните 
хемиски суровини, цементот и на неметалите. v 

Производството на железо и челик постојано 
заостанува зад суровинските потреби на релативно 
развиената индустриска преработка на метали. При-
чините во значителен дел се наоѓаат во дисперзи-
.јата на капацитетите, во остварувањето на ^ у с о -
гласени програми и неусогласен развој на одделни 
фази. Во наредниот период треба да се елиминира 
ова заостанување. До 1985 година потрошувачката 
на челик ќе порасне повеќе од два пати. Се смета 
дека домашното производство може да покрие околу, 
80% од вкупните домашни потреби. Натамошниот 
развој на производството на . челик во рамките на 
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релативно брзото зголемување на волуменот, треба 
да обезбеди оптимална структура и подобрување на 
квалитетот на производите. 

Натамошниот развој на металургијата на железо 
и челик треба да се потпира, пред се, врз домаш-
ните извори на основните суровини и врз унапре-
дувањето на технологијата за да се намали рела-
тивно потрошувачката на кокс, зависноста од уво-
зот и трошоците на производството. 

Нашата земја располага со значителни и еко-
номски многу вредни резерви боксит. Ова и дава 
позиција да ја развива индустријата на алуминиум 
за свои потреби и за извоз. Неопходно е развојот 
на оваа индустрија да се усогласи со развојот на 
производството на електрична енергија. 

Основен проблем на натамошниот развој на 
производството на олово, цинк. бакар и на други 
обоени метали претставува проширувањето на ру-
дарските капацитети. Успешното совладување на 
овој проблем подразбира заеднички напори на про-
изводителите и преработувачите на овие метали во 
истражување на наоѓалишта на руди и проширува-
ње на^постојните и отворање на нови рудници. Со 
тоа поцелосно би се валоризирале постојните ме-
талуршки капацитети што се недоволно искорис-
тени. 

Во производството - на обоени метали посебен 
проблем претставува натамошниот развој на произ-
водството на олово и цинк, со оглед на неговото 
бавно развивање во однос на расположивите при-
родни ресурси и можностите за извоз. 

За решавање на овој проблем се неопходни здру-
жени напори на производителите и преработувачите 
на овие метали во поглед на здружување на трудот и 
на средствата со цел за интензивирање на геоло.шко-
-рударските истражувања, проширување на постој-
ните и изградување на нови рударски и рафинерис-
ки капацитети. Решавањето на овој проблем прет-
поставува, покрај ангажирање средства на здруже-
ното стопанство, и користење на други извори. 

Исто така, техничката, ^кадровската и друга 
способност на производителите на обоени метали 
треба да се ангажира во разни облици на соработка 
со странство, а пред се со земјите во развој. 

Во границите на потребите и можностите што 
се определени со расположивата суровинска база 
на енергетика и друга инфраструктура, обоената 
металургија треба да се развива и како извозна'' 
гранка. 

И покрај мошне динамичниот развој ' во изми-
натиот период," степенот на развиеноста и структу-
рата на хемиската индустрија не задоволуваат. По-
растот на увозот на хемиски производи постојано и 
динамично се зголемува и претставува оптоварува-
ње-на платниот биланс на земјата. Нашата хемиска 
индустрија главно ја задоволува' хемизацијата,на 
земјоделството, потребите од лекови и дел на по-
требите од хемиски влакна. Задоволувачки се раз-
виени преработувачките капацитети на хемиската 
индустрија, но производството на нивниот поголем 
дел се засновува врз увозни суровини и репромате-
ријали. Недостигаат многу суровини од хемиско по-
текло, особено производи на органската хемиска ин-
дустрија. Во наредниот ^долгорочен период треба 
да се обезбеди динамичен развој на хемиската ин-
дустрија. Основна карактеристика треба да биде 
развојот на оние сектори на органската базна хе-
миска -индустрија, што хемиската индустрија ја по-
врзуваат со соодветните текови на стопанството 
(вештачки материи, хемиски влакна и синтетички 
каучук). Производите на неорганската хемиска ин-
дустрија -4ќои служат за хемизација на земјодел-
ството и за органска синтеза) и натаму ќе заземаат 
значајно место во развојот. За динамичниот развој 
на хемиската индустрија ќе придонесе и фарма-
цевтската индустрија, производството на средства 
за. перење, премачкувачки средства, синтетички ле-
пила и преработка на пластични маси. Поврзаноста 

и зависноста на индустријата на нафта и на пет-
рохемиското производство бара, врз потрајна ос-; 
нова, преку долгорочно спогодување на производите-
лите и потрошувачите, да се осигури' усогласено 
дејствување на сите фактори на развојот во рамките 
на интересната заедница. За успешноста на сев-
купниот развој на хемиската индустрија, а особено 
на нејзиниот суровински дел, извонредно значење 
има потпирањето врз науката и нејзините резулта-
ти. Во наредниот период развојот на науката треба 
многу повеќе да го опфати подрачјето на хемиската 
индустрија. 

Југославија веќе го достигна степенот на разви-
еност на кој регенерацијата на суровини од отпа-
доци станува важен фактор за решавање на суро-
винскиот проблем. Во врска со тоа, решително мора 
да се совлада незаинтересираноста за собирање на 
вредни отпадоци. 

Со цел за рационално совладување на големите 
развојни проблеми на подрачјето на. производството 
на суровини и успешно решавање и на сите други 
прашања од заеднички интерес, ќе биде неопходно 
да се основат соодветни ѕ самоуправни заедници. Со 
ваква меѓусебна поврзаност на производителите, на 
големите потрошувачи, на прометните и ,на сите 
други работни организации што се меѓусебно завис-
ни во процесот на репродукцијата преку самоуправ-
ни спогодби и општествени договори, поуспешно ќе 
се обезбеди ^хармоничен меѓусебен развој, произ-
водство и потрошувачка, поделба на трудот, водење" 
на заедничка извозно-увозна политика, прашање за 
цените, изнајдување меѓусебни решенија за финан-
сирање на поголеми инвестициони програми, како 
и решавање и на сите други прашања од заеднички 
интерес, а со цел за оптЈшализација на доходот. 

А г р о и н д у с т р и с к и к о м п л е к с 

, Развојот на овој комплекс во скорашниот пе-
риод не беше задоволувачки. Заостанување^ на 
производството на храна зад домашните потреби и 
колебањето на ова производство беа една од при-
чините за вкупната економска нестабилност. Во ус-

. ловите на недоволно среден пазар и често на не-
адекватни и недоволни мерки на тековната економ-
ска политика, слабееше заинтересираноста на ин-
дивидуалните земјоделски производители за пого-
леми вложувања во развојот и зголемувањето на 
производството. Запоставувањето на развојот на 
агроиндусерискиот комплекс предизвика тенде,нција 
на екстензивирање на производството. Увозот на 
храна претставуваше се поголема расходна ставаа 
на платниот биланс со странство. " ^ 

Со оглед на недоволното производство на хра- ' 
на во земјата и кризата на храната во светот, а 
имајќи ' ги предвид расположивите компаративни 
предности, стратешкото значење на храната, како 
и значењето за стабилноста на вкупното стопанство 
и за платнобилансната ситуација на земјата, на 
развојот на агроиндустрискиот комплекс во наред-
ниот долгорочен период ќе му се посвети ^посебно 
внимание, 

Производството на храна треба да биде позна-
чајно насочено и кон размена со земјите во развој, 
особено со оние што произведуваат суровини со кои 
земјата не располага. 

Во наредниот период треба да се отстранат сла-
бостите во развојот на земјоделството и нивните 
последици. Земјоделското производство треба да 
обезбеди: 1) исхрана на населението и суровински 
потреби на прехранбената и друга индустрија; 2) 
потребни резерви на човечка и добиточна храна л 
3) определени вишоци за извоз. Производствената 
ориентација и севкупноста на мерките на економ-
ската политика треба да обезбедат таков растеж на 
производството на храна, кој во што покус рок ќе 
овозможи да се ослободиме од увозот на прехран-
бени производи што можат да се произведуваат во 
земјата. Од посебен интерес е да се произведуваат 
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доволни количества на основните земјоделски про-
изводи што имаат и стратешко значење. Оствару-
вањето на овие задачи подразбира интензивирање 
и стабилизација на земјоделското производство и 
повисока финализација на индустриското производ-
ство врз база на суровини од земјоделството. Него-
виот развој мора да биде подинамичен отколку во 
изминатиот период. При нешто поголеми извозни 
амбиции - кои се реални, со оглед на дефицитот 
на храната во светот, недоволно искористените при-
родни можности за развој (на производството кај 
нас и потребите од јакнење на сопствената куповна 
сила во странство — стапката на растежот на зем-
јоделското производство би требало да изнесува 
најмалку 3,5%. 

Стожер на динамизирање^ на земјоделското 
производство треба' да претставува сточарството. 
Побрзиот развој на оваа гранка има стабилизацио-
нен карактер за вкупното земјоделско производство, 
претставува основен вид на неговата интензифика-
ција, придонес за зголемување на продуктивноста 
на трудот и треба да биде потпор ,за зголемување 
на извозот. Во'рамките на побрзиот развој на сто-
чарството ќе се смета и со активирањето" на мож-. 
ностите на ридско-планинскиот појас, 'посебно од 
становиште на'создавање резерви месо во жив до-
биток. Побрзиот развел на сточарството и стабил- \ 
^носта на добиточниот фонд претпоставуваат подобро 
користење на природните услови за производство, 
поттикнување Јна развојот на домашната' потрошу-
вачка на месо, освојување на нови пазари и пого-
лема приспособеност кон извозот. Сточарското про-
изводство може да биде рационално ако се обез-
беди рационално и доволно' производство на доби-
точна храна. Исто така, неопходно е извозот на 
месо да се засновува врз повеќегодишни дого-
вори и со тоа да се заштити од променливата кон-
јунктура. Во таа смисла треба да се утврди долго-
рочна развојна политика на ,сточарството. 

Производството на пченка треба да стане една 
од најважните програми за развој на земјоделство-
то, за да ги задоволи постојано растечките потреби 
на сточарството и индустриското стопанство, да ово-
зможи создавање залихи и значајно зголемување 
на извозот. Во развојот на производството на пче-
ница треба да се напушти концептот на самодовол-
ност и да се искористат поволните можности за 
производство за извоз. 

Развојот на земјоделството треба да се темели 
врз брзиот растеж на општествениот сектор и врз 
поголемо користење на можностите на индивидуал-
ниот сектор. Треба да се создаваат услови за побрзо 
зголемување на 'земјоделските површини во соци-

' јалистичкиот сектор, пред се во рамничарските ре-
они. Јакнењето на овој сектор е заеднички интерес 
на сите социјалистички републики и социјалистич-
ки автономни покраини што произлегува, од потре-
бата да се обезбедат доволни количества храна и да 
се остварува натамошната социјалистичка преобраз-
ба на земјоделството. Со брзиот развој општествениот ' 
сектор особено треба да го зголемува своето учество 
во задоволување на потребите од пченица и индус-
триски растенија, потоа од зеленчук, овошје и грозје. 
Исто така, неопходно е во овој сектор да се забрза 
разводот на сточарството. Во развојот на производ-
ството на пченица треба да се напушти концептот 
на самодоволкост и да се искористат поволните 
можнострг за производството на вишоци за извоз. 

Неопходноста од побрзо и постабилно зголему-
вање на производството на храна бара засилени на-
пори од стопанските субјекти и од другите општес-
твени сили за што поцелосно и порационално иско-
ристување на зам јод ел ските површини и значител-
но^ поголемо користење на наводнувањето, како зна-
чајни фактори за иитензификација и преструктуи-
рање на производството. Динамичниот и стабилниот 
развој на производството на храна и континуирана-
та снабденост на пазарот, посебно со лесно раси-

пливи производи, бараат поинтензивна изградба на 
складиштен и разладен простор. » 

Поце л осното активирање на потенцијалите на 
индивидуалниот сектор особено треба да се огледува 
во зголемувањето на производството на добиточна 
храна и на сточарството, посебно на говедарството. 
Интензивирањето на производството во овој сектор 
бара натамошен-долгорочно заснован развој на ко-
операција со општествениот сектор и со прехранбе-
ната индустрија. Со кооперација треба да се обез-
беди побрз пробив на современата наука, ,техника 
и технологија и во земјоделството на индивидуал-
ниот сектор и да се забрза процесот на неговото 
поопштествување. Развојот на ^оперативните од-
носи нужно-треба да прими-и форми на ,вклучување 
на индивидуалните производители во самоуправува-
њето. Исто така; здружувањето на индивидуалните 
земјоделски производители врз основа на новите 
уставни решенија треба да добие нов полет. Со ак-. 
тивна економска политика треба да се интензивира 
процесот на здружување на индивидуалните произво-
.дители врз уставните начела и нивно, поактивно ан-
гажирање во процесите на интензификацијата и 
преструктуирањето на производството. Треба да се 
стимулираат индивидуалните производители на 
здружување, на поголеми вложувања и на поголемо 
производство. Со доследно остварување на устав-
ните начела неопходно е на економски и соција-
лен план да се обезбеди рамноправен третман на 
здружените земјоделци со другите работници во 
здружениот труд. Треба да се создаваат услови за 
обезбедување на здравствено и пензиско осигурува-
ње на индивидуалните земјоделски производители. 
Значително поголемо внимание треба да му се пос-
вети на пора д реалното и поефикасното решавале 
на проблемите на старечки^ домаќинства на село. 
Создавањето на поволни услови за развој на земјо-
делското производство во индивидуалниот сектор 
треба да придонесе и за ублажување на притисокот 
на земјоделското население врз неаграрните дејнос-
ти, особено во деловите на земјата во кои веќе се 
чувствува недоволност од работеа сила во земјо-
делството. 

Успешниот развој на земјоделството претпоста-
вува средување на пазарот на земјоделски произ-
води.Треба да се изгради развиен и стабилен меха-
низам на долгорочно договарање на производството 
помеѓу земјоделските производители, на една, и на 
прехранбената индустрија, снабдувачите ,на градо-
вите и туризмот и на извозниците, на друга страна. 
Јакнењето на материјалните резерви на земјодел-
ско-прехранбени производи треба да има поголема 
улога во средувањето на пазарот на земјоделски 
производи, вклучувајќи го и значењето за органи-
зирање на механизмот на долгорочно договарање на 
земјоделското производство. 

Интензивниот развој и структурните промени 
во производството на агроиидустрискиот комплекс 
бараат во наредниот долгорочен период да дојде до 
посилен израз комплементарниот развој на примар-
ното земјоделско производство и врз него заснова-
ната висока финална преработка на земјоделски 
производи, како и оптимално да се користат ресур-
сите и потенцијалите во целата земја, уважувајќи 
ги компаративните предности и специфичностите на 
одделни подрачја, како што се медитеранските и 
други подрачја: 

Развојот Hci. земјоделството бара активна и ефи-
касна аграрна политика, зашто земјоделското про-
изводство со големо задоцнување недоволно се 
приспособува кон пазарните импулси. Треба да се 
изнајдуваат решенија за поттикнување на развојот 
на земјоделството, неговата поширока модерниза-
ција и современа организација. При тоа, во сре-
диште на организираните напори треба да бидат: 
1) поширок пробив на здружениот труд и се пого-
лемо поврзување на индивидуалните производители, 
со долгорочна кооперација со општествениот сектору 
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како и со меѓусебно здружување и 2) општествени 
договори на социјалистичките републики и соција-
листичките автономни покраини со кои треба да се 
утврдат решенијата за поттикнување на прошире-
ната репродукција со цел за обезбедување на опре-
делен обем на земјоделското производство и стабил-
ност на неговото зголемување. 

i 

П р е р а б о т к а н а м е т а л и, 

Како производител на орудија за производство, 
а со тоа и еден од носителите на техничко-техно-
лошкиот прогрес, и како дејност која дава големи 
можности за вработување, индустријата за прера-
ботка на метали мора да биде во средиште на дол-
горочната развојна политика. Нејзиниот досегашен 
развој, екстензивен и спонтан, иако релативно брз, 
не можеше да доведе до неопходна и современа ди-
ференцијација и соодветна специјализација, па ни 
до прголем пробив во меѓународната поделба на 
трудот. Нејзиното производство сега содржи мошне 
голема скала на финални производи, но без пораз-
виена поделба на трудот, специјализација и коопе-
рација и без доволно развиено производство на де-
лови, склопови и агрегати. 

Успешниот развој на индустријата за преработ-
ка на метали во наредниот период бара многу про-
мени. Пред се, нејзиното преструктуирање би тре-
бало да се одвива врз долгорочна програмска ори-
ентација, во правец на селекционирање на произ-
водите и самостојно креирање на техничките ре-
шенија на опремата, со карактеристики кои обез-
бедуваат оптимални услови за експлоатација и пре-
работка на домашните енергетски и суровински бо-
гатства, водејќи сметка за ,нивните специфичности. 

- Посебно значење во долгорочната политика на 
развојот ќе има машиноградбата поради нејзината 
значајна улога во развојот на земјата (енергетика, 
производство на суровини, храна), како и поради 

^реалните можности за нејзиното вклучување во ме-
ѓународната поделба на трудот борбено во соработка 
со земјите во развој. 

Развојот на машиноградбата е мошне значаен 
и за поголемото вработување во земјата. 

Критериуми за селекција на финалните произ-
води во машиноградбата треба - да бидат потребите 
на југословенското - стопанство од инвестициони 
добра и извозните можности, кадровската 'оспособе-
ност, и досегашното производствено искуство. Без 
доволен потпор врз домашните потреби, машино-
градбата не може ни да се пробие во меѓународната 
поделба на трудот. 

Основен услов за успешен пробив на машино-
градбата на светскиот пазар е подигањето на неј-
зината конкурентска способност, а услов за пласман 
на домашниот пазар е нејзината компаративна 
предност во поглед на цените . и технолошката со-
временост, како и стабилните и поволните услови 
за коедитирање. 

Фундаментален) значење за развојот на маши-
ноградбата имаат постојаната поделба на трудот, 
социјализацијата и воспоставувањето на трајни 
односи на кооперација — ЕО земјата и во странство. 
Афирмацијата на" поделбата на трудот, соци јали-
зацијата и ^операцијата се понужни во машино-
градбата ,отколку во која и да е друга индустриска 
дејност. Успешниот развој на машиноградбата го 
подразбира и здружувањето на. развојниот и кои-
струкциониот труд, што може да биде замав во са-
моуправно интегрирани организации на здружениот 
труд. 

Значајни носители на развојот на домашната 
машиноградба треба да бидат моторната индустрија, 
производството на енепгетсгад постројки, постројки 
за процесната индустрија и на некои рударски пос-
тројки, земјоделски машини, градежни машини, ма-
шини алатки и алат, сообраќајни и телекомуника-
циони средства. Посебно место во развојот треба да 
има специјализираната кооперирачка индустрија, 

особено производството на разни елементи за 
зголемување на механизираноста и автоматизира-
носта; Со самоуправни спогодби и општествени до-
говори потребно е да се определат основните носи-
тели на развојот на домашната машиноградба. 

Развојот на моторната индустрија (автомобил-
ска, камионска "и тракторска) е неопходно да се за-
сновува врз поразвиена поделба на трудот, коопе-
рација и специјализација, врз повисоки квалитетно 
технички карактеристики, поразвиена индустриска 
организација на трудот и поголема можност ,за 
вклучување во меѓународната поделба на трудот. 
Во врска со тоа, организациите на здружениот труд 
во моторната индустрија треба да ја интензивираат 
меѓусебната соработка и преку самоуправни спо-
годби да организираат рационален развој на мо-
торната индустрија. 

Во изминатиот период електроиндустријата ги 
имаше слабостите на мета леќата индустрии. Парци-
јалните и меѓусебно несинхронизирани напори до-
несоа нерационален развој на капацитетите за про^ 
изводство на трајни потрошни добр'а. Особено изос-
танаа посериозни напори во развојот на професио-
налната'електроника. 

Треба да се истакне дека сега во светот елек-
троиндустријата е на ј динамичен-сектор на индустри-
ското производство, кој најбргу ги материјализира 
резултатите од научните, откритија и техничко-тех-
нолотлките иновации и ги револуционизира оруди-
јата за производство во сите области на човечкиот 
труд. Нејзината улога е се поголема во ширењето 
на автоматизацијата. Нашиот, стремеж да фатиме 
чекор со современиот техт^чко-технолошки прогрес 

,во светот ни налага сбодветен третман на електро-
индустријата во долгорочната развојна политика. 
Особено внимание треба да и се посвети на профе-
сионалната електроника. Не.опходно е самоуправно 
усогласување и поврзување, на развојните програми, 
во целата земја со поделба на трудот која ,ќе ово-
зможи подлабоки противи. Развојот на професио-i 
налната електроника мора да биде подрачје и на 
исклучителни способности на научни напори, за што 
со интеграција во хпто покус рок треба да се соз-
дадат соодветни кадровски, м а т е р и ј а л и н даути 
претпоставки. 

Како приморска земја со долга трздидаја во" 
поморство^. Југославија мора да !му посвети соод-
ветно внимание на развојот на бродоградбата. 'Ус-
пешниот развој на бродоградбата и 1Ќејзиниот на-
тамошен пробив во извозот бара многу поголемо 
ангажирање за опремување на ' домашната флота, 
при побрз развој на кооперација на индустријата 
за производство на бродска опрема. 

Исто така, соодветно внимание треба да му биде 
посветено и на развојот на речната бродоградба и 
и на речната флота. 

Долгорочниот развој на машиноградбата, на про-
фесионалната електроника и на бродоградбата 
нужно бара долгорочно решение на проблемот за 
пласман на опрема и бродови во земјата и во стран-
ство. Со ваква политика -ќе се овозможи вклучува-
ње во меѓународната поделба трудот; ттосебчо со 
земјите во развој. 

С о о б р а ќ а ј 

Релативната застареност, нерамномерната распо-
реденост и недоволната просторна и ^ технолошка 
поврзаност на капацитетите на сообраќајот, како и 
релативно нискиот степен на механизирано^, во 
изминатиот период ги намалуваа ефикасноста, ра-
ционалноста и квалитетот на сообраќајот. Сообра-
ќа ј ните дејности се развиваа нерамномерно и не-
усогласен. Брза експанзија имаа патниот и воздуш-
ниот сообраќај. Исклучително заостануваше желез-
ничкиот сообраќај Ј Во развојот на поморскиот со-
обраќај не се искористени реалните можности, а 
речниот сообраќај речиси стажираше, Модерни-
зацијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефон-



Страна 1408 - Броз 51 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ' . Петок, 24 октомври 1975 

скиот систем имаше замав, но побавен од потребите. 
Изостанаа сериозни напори во координацијата на раз-
војот на транспортните дејности и во создавањето 
на материјално-технички, организациони и други 
услови за израснување на интегрален транспорт. 
Недоволни беа и напорите во зачувувањето на по-
зициите на нашата земја во транзитот. Како после-
дица, нашиот транспортен систем не беше доволно 
ефикасен, а транспортните трошоци се релативно 
големи. 

Развојот на сообраќајните дејности во наредна« -
та етапа ќе се среќава со потребата од ефикасно 
совладување на се поголемиот обем на транспорт-
ниот труд. Во врска со тоа, основни барања во нив-
ниот развој треба да бидат: 1) постојано подобру-
вање на ефикасноста и квалитетот на транспорт-
ните услуги и рационализација на транспорт-
ните трошоци; 2) усогласување на регионалните 
транспортни системи и нивно поврзување во ефи-
касен транспортен систем на ниво на целата земја, 
што ќе обезбеди максимална пропустливост на це-
локупниот југословенски сообраќаен систем; 3) прис-

.пособување кон потребите за јакнење на општона-
родната одбрана; 4) ефикасно вклучување во ев-
ропскиот транспортен систем заради привлекување 
на транзитните текови и 5) создавање услови за 
постепено воведување интегрален транспорт во сто-
ковниот сообраќај. Исполнувањето на овие барања 
бара заедничка развојна политика и меѓусебно усо-
гласување на развојот на сообраќајните дејности. 
За да се обезбеди ова усогласување, треба да из-
расне самоуправна заедница за сообраќај, која осо-
бено би се -занимавала со проблемите за развој на 
интегралниот транспорт. 

Наредниот период треба да значи реафирмација 
на улогата на железниците, особено во стоковниот 
транспорт и во меѓународниот патнички сообраќај. 
На ваква ориентација упатуваат светските енергет-
ски тешкотии, рационалната поделба на трудот и 
потребата од сестрана акција.на општеството во за-
чувувањето на природната^ животна средина на ч о -
векот. Железниците остануваат 'рбет на сувозем-

. ниот сообраќаен систем на нашата земја. Остварува^ 
њето на оваа задача бара продолжување и забрзу-
вање на модернизацијата на железниците и ком-
плетирање на железничката мрежа со реконструк-
ција на постојните и со изградба на нови желез-
нички пруги во сообраќајно недоволно поврзаните 
и преоптоварените коридори, со тоа што оптимално 
да се зголемува ефикасноста и рационалноста на 
железничкиот сообраќај и на целиот сообраќаен . 
систем. 

Натамошната програма за модернизација на 
железничкиот сообраќај треба да опфати; оспосо-
бување на сите магистрални и интеррегионаЈЈИИ 
пруги за поголем осен притисок и поголеми брзини, -
електрификација на магистралните пруги, оспособу-
вање на прометните железнички јазли за брза ма-
нипулација со товар и со композиции и др. Се 
сметка дека во периодот до 1985 година учеството на 
електрифицираните пруги во вкупната должина на 
основната железничка мрежа може да се зголеми 
на околу 70%. Потребно внимание мора да им се 
посвети на модернизацијата, структурата и типиза-
цијата на превозните' средства (вагоните) заради 
вклучување во меѓународниот сообраќај на лини-
ите од интерес за развојот на нашите железници 
и на стопанството во целост. Тоа ќе придонесе за 
поекономично одржување на капацитетите и за по-
големо приспособување кон општонародната одбра-
на на земјата. 

Треба да се создаваат услови за економски це-
лесообразна поделба на трудот помеѓу одделни ви-
дови сообраќај, особено помеѓу железничкиот и пат-
ниот сообраќај. Патниот сообраќај мора да се изед-
начи со железничкиот во поглед на учеството во 
финансирањето на модернизацијата и изградбата 
ла Транспортната инфраструктура. 

Едно од основните прашања за натамошниот 
развој на патниот сообраќај е рационалната изградба 
на патишта, одржувањето, реконструкцијата и мо-
дернизацијата на постојната патна мрежа. Во на-
редниот период изградбата на основната патна мре^ 
жа треба да добие приоритет над, понатамошната 
модернизација на локалните и меѓу месните врски, 
Ваквата ориентација е предуслов и за навремено 
вклучување во европските транспортни текови. Со 
договор на социјалистичките републики и соција-
листичките автономни покраини треба да се изврши 
избор на осиовната патна мрежа која« во наредната 
етапа треба да ги опфати меѓународните и меѓу-
републичките патишта и да обезбеди усогласеност 
на нивната изградба по целата должина. 

Натамошниот развој на поморскиот" сообраќај 
и на пристаништата треба поцелосно да ја валори-
зира поморската положба на нашата земја. Особено 
треба да се зголеми учеството на нашите бродови 
во превозот на стоки од рамките на нашите еко-
номски односи со странство. Развојот на овој со-
обраќај бара зголемување на флотата и подобру-
вање на нејзината структура со воведување на бро-
дови со современи големини и типови, поделба на 
трудот ,и специјализација на морските пристаништа 
и нивно поефикасно поврзување со заднината, по-
степено воведување на контеЈнеризација и соодветна 
заштита на југословенското знаме во меѓународниот 
поморски сообраќај. 

Речниот сообраќај е наша најзаостаната сообра-
ќајна дејност. Tierовото оживување што е долго од-
лагано, од голем е интерес за значителен дел на 
стопанството. Всушност, мора да се рхекористи по-
годноста што на целокупниот речен сообраќај му 
ја дава, потпирањето врз централниот европски пло-
вен пат кој го ,поврзува Северно со Црно Море. 
Активирањето на големите можности за развој на 
речниот сообраќај бара битно зголемување на реч-
ната флот^, модернизација на пристаништата, одр-
жување и регулирање на постојните и изградба на 
нови пловни патишта, остварување на поефикасни 
врски помеѓу Подунавјето и Јадран, поврзување со 
патниот и железничкиот сообраќај и соодветна за-
штита на југословенското знаме во меѓународниот 
сообраќај по Дунав. 

Посебно внимание треба да му се посвети на 
развојот на пристанишните и други претоварни и 
складишни капацитети. Развојот на совре-мените 
системи на интегралниот транспорт е поврзан со 
изградбата.на контејнерски терминали и јавни скла-
дови, како и со воведувањето на современи превоз-
ни средства за контејнерите. 

Воздушниот сообраќај претставува експанзивна 
сообраќајна дејност која во наредниот период треба 
да се сврти кон квалитативни^ видови на својот 
развој. Затоа е неопходно, врз основа на здружува-
ње на трудот, да се воспостави самоуправен и тех-
ничко-технолошки единствен систем на воздушниот 
сообраќај, што ќе биде способен ефикасно да ти за-
доволува сите поголеми домашни потреби од воз-
душен превоз и да оствари натамошен пробив во 
меѓународната поделба на трудот. Во овој систем 
би требало да се вклучи основната аеродромска 
мрежа на чие техничко опремување мора да му. се 
посвети навремено внимание. 

Во последните години модернизацијата на пош-
тенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај да-
де видни резултати. Основна насока на неговиот раз-
вој во наредната етапа треба да биде техничко-тех-
нолошкото осовременување и приближување кон 
територијалната рамномерност. Во прв ред се смета 
со проширување на поштенската мрежа во недовол-
но покриените делови на просторот, со зголемување! 
на Капацитетите и со потполна автоматизација на 
телефону ата и со изградба на посебна мрежа за 
пренос на податоци и за развој на информационите 
системи. ' 1 ' 
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Т у р и з а м 

Богатиот мозаик, на природни убавини и рет-
кости, историските споменици и други туристички 
атрактивноста укажуваат на можностите за развој на 
туризмот во сите делови на нашата земја. Меѓутоа, 
од становиште^ на натамошниот развој на стран-
скиот туризам и на стационарниот туризам воопшто, 
јадранскиот појас претставува предност во европски 
размери. Создавањето услови за постепено активи-
рање на огромните и првокласен туристички мож-
ности на ја драмскиот брег и на неговиот амбиент 
заради развој на странскиот туризам треба да биде 
еден од елементите на заедничката долгорочна раз-
војна политика. Задача е во наредната етапа на-
шата земја да се пробие во редот на првите европ-
ски земји на рецептивен странски туризам. Обемот 
на ноќевањата "на странските туристи би можел да 
се зголемува годишно 6 до 70/о. 

Покрај јадранскиот појас, позначителни можно-
сти за развој на стационарниот туризам даваат и. 
планините, бањите, и езерата. Овие можности треба 
да се искористат и во развојот на специфичниот — 
здравствен и спортско-рекреативен туризам. 

Во појасот на магистралните патни сообраќај-
ници треба натаму да се развива транзитниот ту-
ризам. Ова толку повеќе што нашата земја е и 
транзитно подрачје. Натамошниот, брз развој на 
стационарниот туризам на Јадран, на планини и во 
бањи ги проширува можностите за развој и на ОВОЈ 
туризам. Меѓутоа, во изградбата на неговата мате-
ријална основа Tie треба да се имитира стационар« 
јшот туризам, како што понекогаш беше случај во 
неодамнешниот период. 

Натамошниот развој на животниот стандард и 
порастот на приходите tea населението^ создаваат 
услови за побрза динамика на стационарниот, ре-
креативниот и излетничкиот туризам. Рекреатив-
ниот и излетничкиот туризам особено ќе се разви-
ваат во радиусот на поголемите и на големите гра-
дови. Се оценув.а дека обемот на ноќевањата на до-
машни туристи ќе се зголемува за околу 6% про-
сечно годишно. 

Бидејќи излезе'од својата инициј алиа^ фаза, во 
-наредната етапа туризмот треба се повеќе да се 
развива како комплекс. на дејности. Ова особено 
треба да важи за странскиот туризам кој бара по-
висок стандард и поголема разновидност на услу-
гите. Ваквиот развој е услов за поцелосно искорис-
тување на стационарните туристички капацитети 
и за зголемување на ефектот на вкупните инвес-
тиции. Комплексниот развој на туризмот бара из-
раснување на самоуправни заедници на туристич-
ките и други организации на 'Здружениот труд, што 
ќе бидат способни да ги -водат туристичките текови. 

Имајќи го предвид значењето на туризмот за 
натамошниот развој на нашето стопанство, посебно 

= од гледиштето на остварувањето на поголеми де-
визни приходи, порастот на вработеноста и мож-
носта за зголемен пласман на низа производи и ус-
луги, потребна е натамошна разработка на заеднич-
ка долгорочна, развојна политика во туризмот врз 
основа на самоуправни спогодби и општествени до-
говори. 

Покрај другите причини, и амбициите на наша-
та земја во развојот на туризмот упатуваат на по-
требата да се прецизира активна и целесообразна 
политика на заштита на природната животна сре-
дина на човекот. Со разновидни и ефикасни мерки 
треба да се заштитат туристичките подрачја од на-
рушувањето на природата. 

Ш у м а р с т в о 

Шумите и шумското земјиште опфаќаат околу 
% од вкупната територија на нашата земја, и по-
ради тоа шумарството претставува значаен фактор 
на вкупниот развој на земјата. При утврдувањето 

на развојот на шумарството во наредниот период 
се имаше предвид: 1). дека . шумите претставуваат 
важен извор за регенеративни суровини; 2) дека 
шумите, покрај економските, имаат значајни општо-
корисни функции, што битно влијаат врз човекот и 
неговата средина и 3) дека инвестициите во шумар-
ството даваат главно само долгорочни ефекти, зашто 
шумите имаат долгорочен репродукционен циклус. 

Во наредниот период се смета со зголемување 
на обемот на сечата, со оптимално користење на 
шумскиот потенцијал и со порационална. експло-
атација на̂  дрвната маса и со поголемо учество на 
дрвото за индустриска преработка. Особено^треба 
да се интензивираат биолошките и други шумско«' 
-одгледувачки работи, а особно / подобрувањето на 
квалитетот' и структурата на шумите, подигањето 
на плантажи и интензивни култури на брзораснм 
"видови дрвја. Со ,тоа треба да се обезбеди зголему-
вање на прирастот по единица површина и подобро 
користење на шумското земјиште. Недоволната мре-
жа на шумски комуникации л слабата отвореност 
на шумите .го отежнуваат механизирање^ на рабо-
тите, проширувањето на сечата и на шумско-од-
,гледувачкит.е работи, па во таа смисла треба да се 
засили активноста. 

Заради развојот на шумарството, треба да се 
здружуваат трудот и средствата на производители-
те и потрошувачите на дрвна маса, како и на ко-
рисниците на општокорисните функции на шумите. 
Општествено-политичките заедници, покрај другото, 
треба и материјално да ја поттикнуваат активноста 
на пораните" и врз основа на договор да органи-
зираат ефикасна заштита на шумит.е врз регионални 
и пошироки основи. -

В о д о с т о п а н с т в о 

Оваа дејност претставува важен фактор "за раз-
војот на стопанството. Цела низа стопански дејности 
и гранки се засновуваат врз водата како суровина 
или енергија.Современиот животен и културен стан-
дард на населението бара голема потрошувачка на 
вода. Меѓутоа, водата како природно богатство на 
е неограничена, а е подложна на загадување посеб-
но поради се поголемата индустриска употреба во 
врска со техничко-технолошкиот развој, како и со 
натамошната урбанизација. Покрај тоа, штетите од 
неконтролираното' дејство на водата стануваат се 
потешки и почести, со оглед на тоа што на водените 
тековиве концентрира голем дел од човекрвите ак-

тивности. 
Поради тоа во средиште на политиката на долго-

рочниот развој на водостопанството, а врз база на 
посебни долгорочни програми, треба да биде реша-
вањето на основните долгорочни програми на во-
достопанството, како што се: 1) заштитата од штет-
ното дејство на водата; 2) активното и оптималното 
користење на водните ресурси и 3) навремеката и 
ефикасната заштита на квалитетот на водите. 

Притоа, нужен е комплексен пристап во трети-
рањето на водните ресурси за да се решат, со из-
градба на единствени системи технички со еден за,-
фат повеќе проблеми, како на пример: наводнува-
њето во комбин.ација со изградба на'системи за од-
воднување^ заштитата од поплави и изградбата на 
хидроенсргетски објекти; изградбата ,на комплексни 
системи за одбранеа од поплави на речните СЛИВОЕИ; 
решавањето на проблемот на ерозија во рамките на 
одделни пошироки водостопански зафати; изград-
бата на системи за наводнување и др.' 

На заштитата на квалитетот на водата мора да 
и се посвети посебно внимание со изградба на со-
одветни уреди и постројки нејзино пречистување, 
како и со преземање на цела низа законски и двуги 
мерки и авдии. Исто така, потребно е пронајдување 
на нови количества вода за ,разновидна намена, а 
посебно за снабдување на одделни региони и на-
селби со вода. Со оглед на големото значење на во-
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достоинството, како и на релативно големите сред-
ства што се потребни за ' решавањето на одделни 
долгорочни проблеми на водостопанството, неопход-
но е склучување на општествени договори кога тоа 
го бара заедничкиот интерес. 

Основата на зеедничка политика на долгороч-
ниот развој не ја опфаќа непосредно и политиката' 
на развојот на сите стопански дејности што во ре-
продукциониот процес претставуваат интегрална це-
лост на вкупниот стопански развој. Акцент е даден 
само врз оние дејности што се од посебен и заеднички 
интерес за целата земја и за нејзиниот успешен 
развој'. Меѓутоа, стопанските области и активности 
што не се третираат посебно, имаат, исто така,- мош-
не важна улога во активирањето-на расположивите -
природни извори и во динамизирање^ на стопан-
скиот растеж, во порастот на производството и из-
возот, зголемувањето на вработеноста и порастот на 
животниот стандард на вкупното . население. Тоа 
се однесува на развојот на градежништвото, индус-
тријата на градежен материјал и на неметали како 
на целосен -комплекс, потоа на текстилната индус-
трија, индустријата на кож!а и обувки, дрвната и 
други индустриски ,гранки, како и на трговијата и 
услужните дејности. 

Во врска со тоа, градбата како комплексен ре-
продукционен процес директно или индиректно го 
условува производството и на "цела низа други сек-
тори и гранки на стопанството и во наредниот, пе-
риод има мошне изразен мултипликативен ефект 
врз зголемувањето на производството и вработенос-
та во многу области. Поради тоа дејностите што 
учествуваат во процесот на градбата во наредниот 
период ги очекуваат мошне крупни задачи кои с-е 
однесуваат на изградбата на повеќе од два милиона 
станови, изградбата на стопански и други објекти, 
како што се: изградба на објекти за производство 
и потрошувачка на енергија, изградба лга сообра-
ќајна, водостопанска и комунална инфраструкту^ 
ра, индустриски објекти и др. Кон сето тоа се оче-
кува и натамошна афирмација и зголемена активност 
на-нашето градежништво на странскиот пазар, по-
себно во стопански неразвиените земји. Поефикас-
ното и порационалното решавање на вака обемните 
задачи бара создавање на услови за побрза индус-
тријализација на градежништвото. 

Програмите за развој на енергетиката, користење -
на водните потенцијали, за развој на сообраќај-
ната инфраструктура, за развој на информациониот 
систем и друго, од-заеднички се интерес и се , пого-
лема важност за иднината. Во врска со тоа со само-
управни спогодби на организациите на здружениот 
труд и со договори на социјалистичките републики 
и социјалистичките автономни покраини треба да 
се обезбеди просторно синхронизирано и економски 
ефикасно остварување на ваквите програми. 

Трговијата и стоковниот промет во наредниот 
период треба да го следат стопанскиот и општестве-
ниот развој во целост, вкупниот обем на производ-
ството и потрошувачката и нивната структура и врз 
таа основа интегрално да се поврзуваат во репро-
дукциониот процес на производството и прометот 
врз самоуправни основи и во согласност со устав-
ните начела за организацијата на нашето стопан-
ство. Во тој процес треба да дојде до поголема ин-
теграција на здружениот труд внатре во самата тр-
говија, како и до нејзино поврзување со организа-
циите на здружениот труд од другите области и 
гранки. Таквото поврзување помеѓу производстве-
ната и прометната сфера ќе претставува и важен 
фактор за јакнење на единственоста на југословен-
скиот пазар во наредните години. Притоа, битна 
улога во натамошното унапредување на трговијата 
ќе има програмирањето на нејзиниот вкупен развој, 

натамошната модернизација на нејзината техничка 
основа, воведувањето на современа организацијава 
трудот, прометот и следењето на пазарот и образот 
ванието на потребните профили на кадри. 

IV. НАУКАТА, ТЕХНИЧКИОТ ПРОГРЕС 
И КАДРИТЕ 

! 1. Науката и техничкиот прогрес 

Речиси целокупната материјална и кадровска 
база на научно-истражувачкиот. труд, со која наша-
та земја располага денес, израсна во повоениот пе-
риод ,Освен релативно скромната научна традиција 
во културно-историските и природно-математичките 
науки, повоениот развој на истражувачката актив-
ност во сите други научни дисциплини немаше не-
кој посериозен потпор во претходниот развој. Денее-
во близу 500 научни организации се наоѓаат околу 
15 илјади истражувачи од кои повеќе од 2/3 рабо-
тат во техничките и земјоделско-шумарските науки. 
Нашата наука веќе даде забележан придонес за ко-
ристење на современите достигања на научно-тех-
ничкиот прогрес, за зголемување на техничкото ни-
во да стопанството и за решавање на развојните за-
дачи на стопанскиот и општествениот живот. 

Но, и покрај унапредувањето на истражувачката 
активност, Југославија се уште во потребна степен 
не се вклучи во'современите процеси на научно-тех-
ничката револуција. Нејзиното заостанување зад 
развиените земји се огледува, пред се, во скромни-
от сопствен придонес за општите достигања на на^ 
уката, техниката и технологијата, во нагласената 
ориентација кон увоз на странска технологија и во 
екстензивноста и недоволната програмска насоченост 
на петражУвачките нацори. 

Науката и техничкиот прогрес станаа пресуден 
фактор на материјалниот и општествениот напре-
док, чија улога во развојот на производствените си-
ли, на општествениот труд постојано се зголемува. 
Оваа тенденција претставува општа карактеристика 
на современиот развој на стопанството со далекусе-
жни последици за меѓународната поделба на тру-
дот и за положбата на одделни национални еконо-
мии на светскиот пазар. Во тоа, и во околноста де-
ка Југославија ќе биде и во иднина упатена на тран-
сфер на странските знаења и технологија, се наоѓа 
основната смисла за насочување4 на развојот на соп-
ствената наука и технологија во наредниот период. 

Процената на сите битни фактори од внатрешна^ 
и надворешна природа, што ќе влијаат врз нашиот 
иден развој, укажува дека приодот на долгорочната 
научна и технолошка политика треба да се заснову-
ва врз: 1) неопходниот степен на селективност на 
подрачјата во кои домашниот научноистражувачки 
потенцијал може и треба да даде поцелосен придо-
нес за постепено намалување на големата технолош-
ка зависност од странство; 2) создавањето на повол-
ни општи предуслови за брзо пренесување, поширо-
ка примена и ефикасно користење на научните и 
технолошките достигања на индустриски развиени-
те земји .и 3) изнајдувањето на организациони и дру-
ги решенија што ќе овозможат научноистражувач-
киот труд и творештвото воопшто да станат инте-
грален елемент на здружениот труд. Оваа политика 
треба да води кон јакнење на функционалната спре-
га помеѓу науката и технологијата и помеѓу нив и 
производствената практика. Затворањето на кругот 
од фундаменталните, преку насочените, применети-
те и развојните истражувања до самото производ-
ство треба да стане основна преокупација на здру-
жениот труд. Притоа е неопходно да се утврдат за-
едничка долгорочна ориентација и заедничка долго-
рочна програма за развој на науката, што би пос-
лужиле како подлога за самоуправна координација 
на научните активности. Самоуправно здружениот 
труд ќе стане основен фактор во утврдувањето на 
програмите за развој и во осигурувањето на мате« 
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риј алката основа за побрз развој на научноистра-
дувачкиот труд, 

Создавањето на поповолни услови за поефикас-
на и поширока примена на резултатите од науката 
и техниката во производствената и општествената 
практика претпоставува мошне разгранета програма 
на мерки од образовен, организационен, развоен и сис-
темски карактер. Овие промени треба што поцелосно 
да ја изразат суштината на уставните начела за сло-
бодната размена на трудот со различни форми на 
здружување. 

Тежиштето на истражувачките напори во сто-
панството треба да се наоѓа врз поттикнувањето на 
развојот на пропулзивните дејности, врз поттикну-
вањето на ноЕаторски и рационализаторски актив-
ности и врз се поширока примена на иновациите 
што водат кон постојано зголемување ĤI продуктив-
носта на трудот, намалување на потрошокот на суро-
вини и на транспортните и други трошоци; Напори-
те заради зголемување на продуктивноста на трудот, 
врз база на новата'техника бараат постојано подо-
брување на економијата на средствата, времето и 
организацијата на процесот на трудот. 

Главните напори на индустриските истражува-
ња треба да се насочат кон енергетиката и произ-
водството на суровини, кон хемиската и фармацев-
тската индустрија, кон усовршувањето на произ^ 
водството на опрема и трајни потрошни добра и кон 
прехранбената технологија. Ова упатува на поин-
тензивна научноистражувачка работа во областа на 
хемиската технологија, металургијата, електроника-
та и електротехииката, земјоделството и технологи-
јата на транспортот и врските. Притоа, акцентот 
треба да биде врз истражувањата што можат да да-
дат побргу резултати/ врз основа на оригинални до-
машни решенија.и со нужен трансфер на странска-
та технологија или со комбинација на обата метода. 

За да се постигнат соодветни ефекти во кори-
стењето на странската технологија треба да се из-
најдуваат најповолни патишта за трансфер на ,знае«, 
њата врз основа на производствена кооперација, 
заеднички вложувања и други форми на соработка. 
Зголемувањето на технолошкото ниво на југосло-
венското стопанство претпоставува значително по-
висок степен на стандардизација и типизација на 
техно логиј ата. 

Развојот на науката, техниката и технологијата 
бара максимална рационализација на употребата на 

v сите ресурси во рваа област — на кадрите, опремата, 
фондот на патенти и лиценци и, особено, на прак- \ 
тичните знаења и способности на целокупното рабо-
тоспособно население. Тоа значи дека нивниот раз-
вој не може да се ограничува само на оние институ-
ции што се формалноправно од научен карактер, 
туку политиката треба да се прошири на сите 
форми на општествени активности. Тоа подразбира, 
и поширока примена на современите методи на ор-
ганизација, почнувајќи од основната организација 
на здружениот'труд, па преку сите други форми на 
поврзување и. здружување во нашиот самоуправен 
систем. 

Иако во современото сфаќање на целите на раз-
војот на науката и техниката најчесто му се дава 
примат на технолошкиот фактор, најновите истра-
жувања во светот укажуваат дека 'научноистражу-
вачката работа мора се повеќе да се занимава со 
општествените вредности. Науката во самоуправното-
социјалистичко општество треба да има далеку по-
целосна смисла. Постигањето на научна засновакост 
на одлуките и унапредувањето на функционирањето 
на самоуправниот социјалистички систем го истак-
нуваат значењето на поцелосното осветлување на 
социјалните проблеми што ги носат индустријали« 
зацијата, урбанизацијата, миграцијата и социјал"' 
ната диференцијација на населението, како и на 
негативните влијанија на современиот технички 
прогрес врз човековата околина и врз одржувањето 
на биолошката рамнотежа во природата. 

Истражувањата покажуваат дека Југославија 
вложува во научноистражувачка работа значително 
помал дел од националниот^ доход отколку инду-
стриски развиените земји. Претходната процена на 
идните потреби на општествено-економскиот развој 
укажува дека вкупните средства зг. научноистра-
жувачката работа би Требало пбст^пено да се зго-
лемуваат од. сегашните 10/о на повеќе од 2% од оп-
штествениот производ во 1985 година. 

Една од битните претпоставки за успешно функ-
ционирање на нашиот самоуправен систем, во кој 
носители на одлуките во проширената репродукција 
се работниците во здружениот тр.уд, е поефикас-
ното функционирање на системот за информирање 
во организацијата на здружениот - труд, односно 
ефикасното функционирање на системот за инфор-
мирање во целост. Тоа подразбира создавање на 
соодветни информативни системи и нивно поврзу-
вање во единствен информативен систем и систе-
матски трансфер на знаењата и информациите. За 
таа цел треба да с,е обезбедат услови за развој на 
современите средства и методи на информатиката, 
при поголемо домашно производство на опрема за 
автоматска обработка и пренос на податоци, како и 
на друга соодветна електронска техника. 

2. Кадрите и образованието 

Сегашниот систем и политиката на воспитување 
и образование содржат многу традиционални гле-
дишта што се изразуваат во недоволната поврзаност 
и ,меѓузависност на развојот на образованието и 
другите сфери на општествениот труд, во отсуство 
на работно-техничко воспитување, во двојството на 
критериумите и правата во образованието на мла-
дите и возрасните, во недоволната класна и идејна 
насоченост на Воспитно-образовната работа и во 
екстензивно^ школување на младите и нивната 
одвоеност од. трудот. Сето ова ја изразува и недо-
волната функционалност и ефикасност на воспитно-
-образовниот процес. Основните причинители на 
ваквата 1 состојба се ^изграденоста на системот за 
професионална ориентација, непостоењето на ефи-
касен систем на информации за движењата во обла-
ста на кадрите и образованието, ба,вното приспосо-
бување на образованието кон промените во проце-
сот на трудот и отсуството на планирање кадри во 
организациите HSW здружениот труд и во општествено 
-политичките заедници. 

Утврдувањето на стратегијата на долгорочниот 
развој на кадрите и на образованието се засновува 
врз поставката дека човекот во нашето самоуправно 
општество е и главен агенс и конечна цел на секоја 
стопанска и друга активност. Остварувањето на 
долгорочн,ите цели на развојот на земјата налага 
поефикасно насочување на општественото знаење 
со кое Југославија потенцијално располага. 

Обемот и содржината на општественото' знаење 
непрекинато ќе се менуваат напоредно со научниот 
и техничко-технолошкиот прогрес, со промените во 
материјалното производство и со развојот на опште-
ствените дејности. Уделот на комплехсните знаења 
во структурата на вкупниот општествен фонд на 
знаења и способности постојано ќе се зголемува. 
Поради тоа профилот на кадрите и системот на 
образованието, мораат постојано да се приспособу-
ваат кон потребите на долгорочниот материјален 
и социјален развој. Еден од ,најважните услови за 
ваквиот развој на кадрите е изградувањето на 
функционален информативен систем кој би дал пот-
полни информации за демографските, образовно-
кадровските, научно-техничките, производствените," 
пазарните и други промени што ќе настануваат во 
основните организации на здружениот труд, во по-
сложените форми на здружување на трудот и во 
општествено-политичките заедници. 
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Основните карактеристики на натамошните про-
мени во професионалната структура на кадрите ќе 
бидат под пресудно влијание на процесот на побрзо 
застарување на знаењата" и па' организацијата на 
трудот и на намалувањето на економскиов век на 
траење на опремата во дејностите што најмногу се 
изложени на влијание од техничко-технолошкиот 

-развој. Доживотниот ,карактер на професијата се. 
повеќе ќе се заменува со нејзиното непрекинато 
менување во текот на работниот век. Поради тоа со 
политиката на долгорочниот развој на кадрите и 
образованието треба да се поддржува оваа тенден-
ција. И бо доменот на образованието на кадрите 
неопходна е заедничка долгорочна развојна поли-
тика која би обезбедила совладување на: 1) расче-
корот меѓу структурата на насоченото школство и 
потребите на стопанството и другите дејности и 2) 
расчекорот меѓу формалните квалификации и соз-
давањето на работната стручност и способност. 

Вкупното активно население во 1985 година се 
проценува на приближно 9,6 милиони лица. Во рам-
ките на бројот на вработените, учеството на кадрите 
т.е. лица со високо, вишо и средно образование, 
висококвалификувани и квалификувани работници) 
ќе се зголеми од околу 55% во 1970 година на 
околу 72% во 1985 година. 

Во идниот техничко-технолошки развој се по-
силно ќе се изразуваат четири основни сектори на 
индустрискиот развој со по,себни барања во областа 
на кадрите и образованието. Овие сектори ги сочи-
нуваат: 1) секторот на масовното индустриско про-
изводство во кое човечките функции постепено ќе 
преминуваат од непосредно учество во производ-
ството на негова контрола, управување и плани-
рање; 2) секторот на, развојната и друга комплемен-
тарна функција на индустриското производство, во 
кој ќе се. забрза порастот на истражувачката и раз-
војната работа, изработка на прототипови и работи 
на одржување и ремонт на опрема и уреди; 3) сек-
торот кој сега опфаќа производство врз доста за-
старени " техничко-организациони принципи и 4) 
секторот на нова индустрија која се повеќе навле-. 
гува во подрачјето на терцијарните дејности. 

Научноистражувачките работници ќе. претста-
вуваат една од нај динамичните - групации на кад-
рите. Се,, предвидува дека во 19,85 година нашата 
земја ќе има околу 34 илјади истражувачи, спрема 
околу 15 илјади во 1970 година. 

ОшДтата ориентација во политиката на развојот 
, на кадри до 1985 година треба да биде кон побрзо 

зголемување на учеството на знаењата од „средно" 
ниво на сложеност, кон постигнувањето на порацио-
налното, користење на „виши" н и в о а в а знаења и 
кон намалување на учеството на неквалификуваниот 
ТРУД. Југославија ќе се приближи до границата на 
развиеноста на производствените сили зад која сто-
панскиот и општествениот развој во претежна мера 
зависат од општиот развој на науката и образова-
нието, а се помалку од количеството на вложениот 
прост труд. t 

Ихмајќи го предвид извонредно . големото зна-
чење на кадрите за остварувањето на заедничката 
политика на долгорочен развој, неопходно е да се 
спроведе темелна реформа на системот на воспиту-
вање и образование,, посебно од гледиште на обез-
бедување на неговата рационалност и усогласегѓост 
со обемот и профилот на кадрите потребни за сто-
панството и за општествените дејности. Таа реформа 
треба да се засновува врз единствено и усогласено 
дејствување на сите фактори на воспитно-образова-
ниот процес (школите, основните, огранизации на 
здружениот труд, заедниците на основните органи-
зации на здружениот труд и др.). Важна улога во 
воспитувањето и образован-ието на децата и млади-
ната му припаѓа и на семејствбто. Целокупниот сис-
тем на воспитување л образование треба да придо-
несува за: самоуправно социјалистичко определу- -
Еање и формира.ње на мархсистичкиот поглед на 

светот кај младите генерации, оспособување на 
младите и возрасните за работа и развивање на 
творечки однос кон трудот, развивање на смислата/ 
способноста и спремноста на работните луѓе активно 
да учествуваат во изградувањето на самоуправните 
социјалистички односи и оспособеноста и спремно-
ста рѓа сите членови на заедницата за општонародна 
одбрана и општествената самозаштита. 

Концепцијата на непрекинато образование бара 
организационо, методолошко и програмско мену-
вање па сите форми и степени на образованието. 
Таа треба да обезбеди: 1) рамноправност на сите 
форми на образование на младината и возрасните; 
2) вертикална и хоризонтална подвижност на сите 
посетители без оглед на нивната економска можност 
и возраст и 3) завршност на секоја форма и степен 
на образованието по основното училиште. Сите сте-
пени и форми на образованието по основното треба 
да ги оспособуваат посетителите за непосредно вклу-
чување во . работата и за натамошно непрекинато 
образование. Ниедно училиште ниту форма на обра-
зование не ,можат да ги подготват младите исклу-
чиво за студии. На секој млад и возрасен човек 
мора да му се обезбеди образование за засновување 
на прв работен однос со соодветен степен на струч-
ност. Правото на образование над тој степен треба 
да се подведе под потреби.те на здружениот труд. 
Во насоченото образование треба да се развиваат 
различни форми на поврзаност на сегашното средно, 
вишо и високо образование и на школското и вон-
школското образование. 

Поголеми промени во образованието и воспиту-
вањето можат да се изведат ако здружениот труд 
преземе непосредна одговорност врз основа на'само-
управно поврзуван е на работниците во организа-
циите на здружениот труд и на работниците во об-
разованието. Сомоуправните интересни заедници се 
неопходна институционална рамка за слободна раз-
мена на трудот и за непосредно усогласување на 
интересите на работниците од образованието, од 
материјалното производство и од другите сфери на 
трудот врз работите од заеднички интерес. 

Во развојот на воспитувањето и образованието 
треба да се оствари постојана -соработка на соција-
листичките републики и социјалистичките автоном-
ни покраини во сите битни прашања од Системот и 
политиката што претставуваат заеднички интерес. 

V. РАЗВОЈОТ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

' Основната задача на унапредувањето на еко-
номските односи со странство е Bb тоа тековите на 
,размената, според обемот и структурата, хармони-
чно да се вклучат во целината на условите и прет-
поставките неопходни за остварување на долгороч-
ната развојна политика. Економските односи со 
странство мораат да се формираат во облици со-
гласни со самоуправниот стопански ,систем, придо-
несувајќи за неговото јакнење и меѓународна афир-
мација. Едни облици на економски односи со стран-
ство треба да го олеснат остварувањето на полити-
ката на -подобрување на условите за живот, работа 
и вработеност во земјата, додека други — со насо-
чување на структурата на увозот, со трансфер на 
технологијата и на потребниот обем на странски, 
капитал - треба директно да влијаат врз постигање 
на саканата стапка на растежот и на структурните 
промени во стопанството. Диференциј аци јата на 
производствените активности врз основа на конку-
рентноста во извозот е комплементарна со општата 
поставка за потребата од технолошки напредок и од 
зголемување на ефикасноста на стопанисувањето во 
земјата. 

На овој начин б^ се создале услови за оптима-
лен стопански растеж, што подразбира - решавање 
на проблемите на стопанската структура, на техно-
лошкиот напредрк и зголемување на конкурентно-
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ста на националното сто.панство на домашниот и на 
странските пазари. Смислата на поинтензивно^' и 
поширокото вклучување во« меѓународната размена 
и поделба на трудат е и во тоа да се намали постој-
ната разлика во степенот на развиеноста меѓу зем-
јите, како и во односите на развиените и помалку 
развиените подрачја во Југославија. ' ' , 

^интензивниот развој на економските односи 
со странство треба да ни обезбеди што посестрана 
научно-техничка соработка, индустриска коопера-
ција, суровини што недостигаат, репродукциони 
материјали и опрема и потребен трансфер на капи-
тал и технологија, со цел што побрзо и поуспешно 
да ги развиваме своите, производствени сили и да 
обезбедиме извоз на производи и услуги во сора-
ботка со развиените и недоволно развиените земији. 

Меѓународната економска соработка ќе продол-
жи во сложени услови на меѓузависни, а, истовре-
мено и противречни односи меѓу земјите и одделни 
региони. Уедначувањето на условите за стопанису-
вање и отстранување на долгорочното неповолно 
дејствување на односите на цените, што е поттик-
нато од кризата во енергијата и од порастот на це-
ните на суровините, и храната, долгорочно ќе влијае 
врз промената на односите^во меѓународната подел-
ба на трудот. Земјите што својот просперитет го 
засновуваа врз природните ресурси на други, ќе 
мораат натрупаното технолошко знаење да го пре-
несуваат на земјите во развој под условите кои се 
помалку ќе значат зависност и прелевање на дохо-
дот. , ' 

Со Оглед на продолжувањето на меѓународната 
монетарна нестабилност, с^ повеќе јакнат билате-
ралните форми на меѓународната соработка ЕО кои 
испораките на суровини, од една, и на опрема и 
трансфер на технологијата, од друга страна, заемно 
се условуваат. Основната причина за ова, меѓутоа, 
се наоѓа во сознанието на земјите во развој дека во 
изменетите односи на силите повеќе не може да се 
толерира, меѓународните економски односи и меха-
низми и условите на размена на светскиот пазар да 
репродуцираат прелевање на доходот во индустри-
ски развиените земји. Нерамномерниот распоред на 
енергетските извори и на другите основни суровини 
внатре во групата земји во развој ќе ја јакне потре-
бата од изградување на погодни облици за унапре-
дување на нивната меѓусебна размена и потребата 
од воспоставување на заедничка политика спрема 
развиените земји, пред се спрема мултинационал-
ните компании кои држат монопол на технологи-
јата, капиталот и маркетингот. Трајни решенија за 
настанатите проблеми во меѓународното стопанство 
не можат да се постигнат во рамките на постојниот 
систем на меѓународните економски односи, туку со 
поправедна прераспределба на светскиот доход, 
чија крајна цел ќе биде постабилен и ^рамномерен 
развој на целото светско стопанство. 

Иако во наведените односи на силите ќе се по-
јавуваат тешко предвидливи промени, во сегашните , 
и долгорочните текови треба да се очекува дека ќе 
продолжи тенденцијата за насочување на развојот ' 
во рамките на регионалните пазари, како што се 
Европската економска заедница (ЕЕЗ) и Советот за 
заемна економска помош (СЕВ) во Европа, односно 
зоните, на слободна трговија во Средна и Латинска 
Америка. Сличната тенденција на регионализација 
на пазарите и за организирано насочување на раз-
војот ќе добие пореални рамки и во определени 
групи земји на Азија и Африка. 

Развојните потреби на Југославија бараат ната-
мошно ширење на економските односи со странство, 
при што траен акцент ќе биде врз се поголемиот 
извозен напор, особено на гранките и групациите 
ориентирани кон извозот, за да може и увозот да ,се 
одржува на потребното ниво. Високите стапки на 
растежот на надворешнотрговската размена се услов 
за забрзување и стабилизација на стопанскиот рас-
теж. Ваквите стапки треба да ги олеснат промените 

во структурата на стопанството, при истовремена 
технолошка модернизација . Отворањето кон светот 
треба да ја забрза социјализацијата и поделбата 
на трудот во домашното стопанство и зголемувањето 
на неговата ефикасност. Основната ориентација во 
надворешнотрговската размена треба "да биде кон 
рационално вклучување во меѓународната поделба 
на трудот која ќе поаѓа и од остварувањето на што 
поголем нето девизен ефект. Оваа ориентација 
треба да се вгради во производствената . политика, 
во политиката на економските односи со странство, 
како и во системот на мерки во надворешнотргов-
скиот режим. Во врска со тоа, неопходно е во на-
редниот долгорочен период извозот на стоки и 
чу слуги да биде подинамичен од растежот на опште-
ствениот производ за околу 2 процентни поена, а 
увозот приближно како и растежот на општестве-
ниот производ. Учеството на извозот на стоки во 
покритието на увозот на стоки треба да се зголеми 
најмалку на 70%. 

-Степенот на урамнотеженост на тековниот пла-
тен биланс во периодот до 1985 година ќе зависи и 
од структурата на вклопување во меѓународната 
поделба на трудот. Поаѓајќи од тоа, извозната ори-
ентација треба да се засновува и натаму врз произ-
водите од високи фази на преработка и врз разно-
видни услуги. Значително побрзиот разбој на 
домашната машиноградба, на обоените метали, 
базната хемија, на сообраќајот и туризмот треба да 
претставува битен услов за рационален и динами-
чки подобро усогласен увоз и извоз на индустриски 
производи, што би значело вклучување во меѓуна-
родната поделба на трудот на повисоко технолошко 
ниво. Врз основи на поголема технолошка разви-
еност, ефикасност на стопанисување, подобро кори-
стење на капацитетите и продуктивност на трудот 
би се постигнал повисок степен на меѓународна кон-
курентска способност на југословенското стопанство. 
Врз таква основа би се остварувала и поширока и 
посестрана производствена и научно-технолошка 
соработка со сите региони на светот. 

Во политиката на -урамнотежување на платниот 
биланс со странство посебна улога ќе има развојот 
на. домашната енергетика, производството на суро-

. вини и агроиндустрискиот комплекс. Во условите на 
траење на кризата во областа на енергијата, суро-
вините и прехранбените производи во светот, заради 
намалување на преголемата зависност од странство, 
треба да се. развива сопствената материјална база 
со цел да се намали потребата од увоз на суровини 

л храна што домашното стопанство може рацио-
н а л н о ^ ги произведува. Во рамките на компара-
тивните предности на нашата земја, тежипггето во 
наредните години треба да биде и врз' оптимално 
користење на можностите на агроиндустрискиот 
комплекс за трајно ослободување од увозната за-
висност и заради зголемување на извозот на жита, 
месо и преработки од месо, овошје и зеленчук, 

Долгорочниот развоен и политички интерес на 
Југославија како неврзана земја, наспоредно со јак-
нењето на суровинската и индустриската основа и 
акумулативната способност на стопанствата на зем-
јите во развој, ќе овозможи да се удвои сегашното 
учество на земјите во развој во економската сора-

ботка и во надворешнотрговската размена со Соци-
јалистичка Федеративна Република Ј.угославија, и 
тоа во сите облици што ги карактеризираат совре-
мените меѓународни економски односи. 

Насоченоста на југословенското стопанство кон 
одделни подрачја на светот ќе зависи и од степенот 
на неговата развиеност и од погодноста на економ-
ските и научно-технолошките услови на тие пазари 
за задоволување на југословенските рхзвозно-увозни 
потреби. Со одделни региони и земји ќе се води 
политика на долгорочно билансирање на извозно-
-увозните текови со цел предностите на домашните 
суровинска извори да се користат за трајно и 
обилно снабдување со видовите суровини што недо« 
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стигаат. И поради ова организациите на здружениот 
труд што експлоатираат домашни природни и рудни 
извори мораат да бидат ставени во положба да ги 
уважуваат пошироките општествени интереси. 

Користењето, на странски заеми, кредити и на 
други современи облици на соработка треба да се 
насочи во прв ред кон остварување на приоритет-
ните задачи на долгорочниот развој, при трансфер 
на современата технологија. Заемите треба да се 
склучуваат со подолги рокови на отплата и со што 
поповолни камати и Други услови, што би овозмо-
жило поголем простор за земање странски средства. 
Ова би овозможило да се зголемат додатните средства 
за развој. Девизните резерви треба да се одржуваат 
на ниво што осигурува екстерна ликвидност, по-
литика на добра снабденост на пазарот и отстрану-
вање на неповолното краткорочно задолжување во 
странство. 

Побрзиот пораст на домашната акумулација и 
конкурентноста на југословенските извозни произ-
води ќе овозможи зголемено кредитирање на извозот 
на опрема и изведување на инвестициони работи и 
давање техничка помош на земјите во развој. Меѓу-
тоа, ќе биде се повеќе можно и земјите во развој да 
здружуваат свои средства во значаен заеднички 
развоен фонд заради финансирање на инвестицио-
ната изградба на обострано корисни објекти. 

Променливост и нестабилноста на односите во 
светското стопанство и јакнењето на регионалните и 
билатералните односи меѓу земјите наметнуваат по-
треба од преиспитување и изучување на модалитети-
те ћа порационален приод во ориентацијата кон мул-
тилатерални економски односи со странство. Мулти-
латералните механизми и натаму ќе се задржат и 
развиваат во југословенскиот систем на надворе-
шноекономските односи. Мултилатералните меха-
низми ќе бидат придружувани од соодветни мерки 
на економската политика со цел југословенското 
стопанство и општествено-економскиот систем да се 
заштитат од неповолни влијанија на конјунктурго! 
колебања, повремени рецесиони потреси и дискри-
минаторски услови за стопанисување во светското 
стопанство. Со оглед на тоа што во исто време ќе 
јакне тенденцијата за создавање на различни сис-
темски и економско-политички решенија во светски 
размери, а во рамките на одделни групи земји и врз 
регионална основа, ќе биде неопходно во југосло-
венскиот надворешнотрговски систем и во девизниот 
режим да се вградуваат посебни решенија и да се 
преземаат организациони и други мерки за водење 
на насочена регионална политика на надворешно-
трговските односи. 

За унапредување на размената со земјите во 
развој, од посебно значење е да се разработат по-
долгорочни програми вр согласност со потребите на 
стопанскиот развој и на Југославија и на овие 

. земји, 'во согласност со пораката на IV конферен-
ција на неврзаните земји. Ваквиот пристап-на раз-
вивање на економските односи со неврзаните земји 
води сметка за потребата од позначителни отстапу-
вања од општиот режим на регулирање на економ-
ските односи со странство во случаи кога со одделни 
земји или со групи земји ќе се, договораат долго-
рочни спогодби за испораки на соодветни суровини 

„и на индустриски' стоки, вклучувајќи ја и заеднич-
ката изградба на производствени или инфраструк-
турни објекти во една или повеќе овие земји или 
во Југославија 

Особеноста на условите за стопанисување и на 
организацијата на надворешнотрговските односи во 
социјалистичките земји од Источна Европа и натаму 
ќе наметнува потреба од приспособување од органи-
зационен карактер заради заедничко настапување 
на пазарите на овие земји. Посебни задачи се нао-
ѓаат во сферата на девизно-монетарната' политика 
во врска со затврдувањето на вредноста на пре-
сметковните Еаттз̂ ти. Решавањето на овие задачи е 
непосредно поврзано со односите на цените, особено 

при договарање на долгорочни испораки на опреде-
лени производи врз основа на кооперација и специ-
јализација на производството во меѓународната раз-
мена и поделба на трудот. 

Приспособување^ на инструментариумите на 
активната политика во односите со развиените за-
падни земји е сложена задача. Високото ниво на' 
стоковна размена го 'карактеризираат значајниот 
дефицит и високиот степен на технолошка репро« 
дукциона зависност од индустријата на земјите ,на 
Европската економска заедница (ЕЕЗ)-и Соедине-
тите Американски Држави, што наметнува висок 
приоритет на стекнување девизи од ова валутно по-
драчје во подолг период. 

Заштитната политика ќе ја отстранува автар-
хичноста на развојот, а ќе ги поттикнува компара-
тивно перспективните производствени потенцијали, 
во согласност со дог.оворената политика на развој. 
Од тие причини ќе се намалат, а постепено и цело-
сно ќе се напуштат, разни категории во-царинската 
политика и во девизниот и надворешнотрговскиот 
режим, што би можеле врз потрајна основа да му 
одговараат на ^конкурентното производство. За-
штитната политика во исто време опфаќа либера-
лизација на увозот и посилно поттикнување на из-. 
возот. 

Остварувањето на големи економски потфати 
во односите со странство ќе мора да се потпир.а врз 
квалификувано учество на основните организации 
на здружениот трз^д во одлучувањето, и тоа така 
што да се обезбеди вертикално и хоризонтално по-
врзување на разновидни стопански субјекти и нив-
но организирано настапување во светот. Со тоа би 
се постигнало неопходно спојување и обединување 
на функциите на производствената, прометната и 
финансиската сфера. Мобилноста на овој систем би 
значела институционално да се конституираат само-
управни спогодби заради донесување и остварување 
на програми за размена со една или со повеќе земји, 
при учество На југословенски работни организации 
и претпријатија од други земји. Таквата насока на 
активноста претпоставува и соодветни општествени 
договори меѓу организациите што постигнале само-
управни спогодби и државните органи за заедничко 
обезбедување на услови за нивна реализација. 

Со слични облици на самоуправно организира-
ње на единствен настап на странскиве пазари треба 
да се прекине одлевањето на националниот доход 
поради меѓусебна нелојална конкуренција на до-
машните организации на здружениот труд. 

VI. НАСЕЛЕНИЕ И ВРАБОТЕНОСТ 

Во изминатите педесет години, од 1920 до 1970 
година населението на Југославија се зголеми од 
12,5 на 20,4 милиони односно за околу 8 милион,и 
лица. Во наредните педесет години може да се оче-
кува пораст за нови 8 милиони, така што во 2020 
година населението на Југославија ќе изнесува око-
лу 28 милиони лица. Во првиот педесетгодишен пе-
риод, порастот на населението го одликуваа висок 
природен прираст, големи воени загуби и значи-
телни емиграции, додека во претстојниот педесет-
годишен период се очекува осетно намалување на 
стапката на природниот прираст и минимално вли-
јание на емиграцијата. 

Во изминатиот долгорочен развиток на населе-
нието последните две децен-ии беа неспоредливо по-
значајни од претходните. Репродукцијата на насе-
лението стана порационална и похумана, зашто по-
голем број родени се одржувани во живот, а сред.-
ното траење на животот порасна. Стапката на 
природниот- прираст на населението се намали од 
15,5 (на 1000 жители) на 9,4 и се приближи кон онаа 
во индустриски развиените земји ,на Европа. Во 
исто време, стапката на наталитетот рпадќа од 29,0 
на 18,3 (на 1000 жители), а стапката на морталитетот 
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од 15,5 на 9,4. Стихијното формирање на наталитетот 
и морталитетот слабееше, а јакнеше влијанието на 
општеството, 

Регионалните разлики во намалувањето на на-
талитетот беа значајни. Во почетокот на осмата де-
ценија стапката на наталитетот изнесуваше под 15 
на 1000 жители во сите развиени подрачја, освен во 
Социјалистичка Република Словенија, во која беше 
близу 16, а меѓу-20 и 22 во помалку развиените под-
рачја, освен во Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово, каде што надмина 37 родени на 1000 жители. 
Највисоката регионална станка на природниот при-
раст на населението. е десет пати поголема, од нај-
ниската. 

Земено во целост, населението на Југославија 
старееше. Во овој процес се намалуваше учеството 
на младите, додека учеството на старите полека рас-
теше. Бидејќи кон процесот на стареење на населе-
нието се придружи и иселувањето на млади жители 
од селата, дојде до изразито стареење на населени-
ето во земјоделството. Појавата на старечки дома-
ќинства почна да го загрозува развојот на земјодел-
ството. 

Целиот изминат период го одликуваше и зна-
чаен пораст на внатрешните миграции, во кои уде-
лот на миграцијата од селата во. градовите имаше 
доминантна улога. Од 1948 до 1971 година градското 
население порасна од 3,1 на 7,9 милиони. Населени-
нието во помалите населби од мешан тип исто така 
растеше, така што во почетокот на седумдесеттите 
години вистинското селско население изнесуваше око-
лу 9,7 милиони. Миграциите на релацијата село-град 
со време преовладаа и во меѓурегионални. размери. 
Преселувањето во меѓурепублички релации не бе-
ше рамномерно; најпрво покажува значителен по-
дем (1953 до 1961), а потоа осетно' намалување (1981 
до 1971). Поразвиените подрачја поизразито го прив-
лекуваа населението, додека помалку развиените 
подрачја, поради високиот прираст и неможноста 
за вработување во матичните средини, претставуваа 
реони на неговото иселување. Емиграциите од зем-
јата, кои во последната деценија изнесуваа нешто 
повеќе од 20 илјади лица просечно ЈОДИШНО, И прив-
ременото заминување на работа во странство, зна-
чително ја комплициран и онака сложената слика 
на вкупните миграции на населението. 

Забрзаниот стопански развој предизвика длабо-
ки промени во економската структура на населени-
ето, наспроти неповолното историско наследство - и 
задоцнетиот процес на индустријализација. За 17 го-
дини (1953 до 1970) учеството на земјоделското во 
вкупното население на Југославија^ се намали од 
60 на 40,0%. Уделот на земјоделското население се 
намалуваше, а на неземјоделското растеше над 1 
поен просечно годишно, што е извонредно брзо. Во 
овој процес развиените краеви остварија поголеми 
промени од помалку развиените. Но, и неразвиени-
те Краеви, со исклучок на Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово, ја преминаа преломната точ-
ка која означува почеток на апсолутно намалување 
на земјоделското население и на работната сила ан-
гажирана во земјоделството. 

Со трансферот на земјоделското население (око-
лу 135 илјади) и на работна сила (околу 75 илјади 
лица просечно годишно) во неаграрните дејности, 
почна пресметката со неповолното историско наслед-
ство. Наспоредио со тоа извршени се и цела низа 
структурни промени (учество на жените во ^ з е м ј о -
делската вработеност, во старосната и половата стру-
ктура на земјоделската работна сила, во квалифи-
кационата и образовната структура). 

За 25 години повоен развој во Југославија се 
отворени повеќе од 3 милиони нови работни места, 
со што е обезбеден растеж на бројот на вработени-
те по стапка од 5,3%. Ако и покрај тоа имаме рела-
тивно ниско ниво на вработеност, причините треба 
да се бараат во многу-ниската стартна основа. 

Сегашната состојба ја карактеризира се уште 
ниското ниво на вработеноста, високата стапка на 
невработеноста и, апсолутно и релативно, големиот 
број на привремено вработени, во странство. Само 
46% од активното население и припаѓа, на катего-
ријата вработени лица. Регионалните односи на ни-
воата на вработеноста се движат во неразвиените 
краеви од 9 до 17, а во развиените од 20 до 32 лица 
на 100 жители. 

Невработеноста достигна високо ниво посебно во 
последната декада, а најчесто се движи меѓу 7 до 8 
невработени на 100 вработени. Невработеноста не е 
еднаква во сите слоеви на населението и во сите ре-
гиони на земјата. Неквалификуваните работници, 
жените, младината и неразвиените региони најчесто 
ги погаѓа невработеноста, која во нашата земја не е 
класична, ни по карактерот ни по изворите. Нејзи-
ната појава е резултат од комбинацијата на повеќе 
фактори карактеристични и за развиените и за не-
доволно развиените земји. Невработеноста ка ј нас 
е и агрегатна (во смисла на недоволна побарувачка) 
и структурна (во смисла на недоволна приспособеност 
кон потребите во поглед на квалификацијата и кул-
турното ниво) но и пренагласена, врз основа на на-
трупаните резерви на работна сила во з.емјодел-
ството. 

Трансферот на активно население од земјодел-
ството само ја ублажи недоволната вработеност на 
село, но не можеше да ја реши во релативно кра-
ток временски период. Ова толку повеќе што навле-
гувањето на механизацијата во земјоделството се 
забрзува и со тоа се создаваат нови вишоци на ак-
тивно население. Така резервите на активно насе-
ление во индивидуалниот сектор на земјоделството 
постојано се одржуваат на високо ниво. Најчестите 
процени се движат околу 1/3 од вкупното активно 
население во земјоделството, при нагласени регио-
нални разлики. 

Економската миграција не е нова појава во Ју-
гославија, туку има долга традиција и текови. Во 
времето на пописот на населението во 1971 година, 
на привремена работа во странство се наоѓаа 3,5% 
од вкупното население, односно 6,7% од активното на-
селение на нашата земја. На секои 100 вработени во 
земјата 17 се на привремена работа во странство. 
Обемот, на привремено вработените во странство ia 
достигна границата зад која настанува штетно деј-
ство врз развојот на стопанството во зе.мјата. 

1.Основа на популационата политика 

Во рамките на заедничката политика на разво-
јот треба да се стремиме кон промени во населени-
ето кои: 1) ќе го поддржуваат економскиот PI соци-
јалниот развој; 2) ќе ги афирмираат општочзвечки-
те вредности и ќе ја зацврстат -положбата на жена-
та во општеството; 3) натаму ќе ја хуманизираат 
биолошката репродукција на населението и 4) ќе во-
дат кон модел на населението што ќе му одговара 
на развиеното самоуправно социјалистичко општес-
тво. Заедничката политика мора да се засновува врз 
социјалистичките начела на еднаквост, рамноправ-
ност, солидарност и интернационализам. 

Бавното намалување на стапката на природниот 
прираст, при задржување на апсолутниот прираст 
на ниво од 180 до 190 илјади лица годишно, ќе ре-
зултирало зголемувањето на населението до 1985 за 
околу 2,8 милиони. Таквиот прираст ја приближува 
репродукцијата на прирастот кон типот што прео-
владува во развиените земји. Смирувањето на при-
растот ќе му одговара на стопанскиот развој и на 
општествената преобразба, ќе овозможува натамош-
ни позитивни промени во семејството и 'ќе придо-
несе од своја страна за. подобрување на положбата 
на жената и детето. 

Општествените и индивидуалните интереси упа-
туваат на стапката на растежот на населението ко1а 
ќе се темели врз умерено низок наталитет и врз 
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намалување на загубите поради емиграција и смрт-
ност. Основна цел на општеството во политиката на 
унапредување на здравјето треба да биде создава-
њето на услови што ќе овозможат побрзо продолжу-
вање на средното траење на животот. Ваквата поли-
тика мора да се стреми ,и кон продолжување на жи- , 
вотните и работните функции на населението во 
поодминатите години од животот. Бруто стапката на 
репродукцијата ќе се намалува од 1,14 на околу 
ОДО благодарејќи на намалувањето на фертилите-
тот на жените во подоцнежните и зрелите години, 
шт9 ќе му одговара на паѓањето на стапката на на-
талитетот од 18,2 на 17,2 на 1000 жители. 

' Заедничката политика треба да се стреми кои 
умерен наталитет кој со време ќе доведе до намалу-
вање на постојните демографски, социјални и еко-
номски нерационалности, до укинување на дискри-
минацијата во однос на раѓањето и до остварување 
на правово на родителите свесно да донесуваат од-
луки за големината на семејството. Општеството 
треба да создаде услови во кои -наталитетот ќе се 
хуманизира и рационализира, и во кои информа-
циите и средствата за регулирање на раѓањето ќе 
бидат достапни за сите негови членови, без оглед на 
крајот во кој живеаѓт, на нивната општествена по-
ложба, образование и на други фактори. 

За создавање на ваква политика битно е дос-
ледно да се спроведува Резолуцијата за планирање 
на семејството што'Сојузната скупштина ја донесе 
во 19.69 година. Од еднакво значење е усвојувањето 
на планирањето на семејството како стил и метод 
на репродукција, со сите ,негови хуманитарни, соци-
јални, воспитни и здравствени вредности. 

Во подрачјето со висок наталитет треба да се оче-
кува дека економскиот развој, подобрувањето на 
животните услови и подигањето на образованието ќе 
влијае врз населението да ги прифати современите 
форми на прокреација. Тој позитивен процес оп-
штеството треба да го помага со свесна акција fipo-
тив заостанатите обичаи, религиозните влијанија и 
патријархалните односи во семејството. . 

Во развиените подрачја во кои прокреацијата е 
изложена на дејството од економски и социјални 
фактори што се стремат наталитетот да го одржу-
ваат на премногу ниско ниво, општеството треба да 
настојува влијанието на тие фактори да се огра-
ничи. Економските непогодности за репродукција и 
воспитување на децата треба да се отстрануваат со 
мерки на социјалната политика, кои имаат своја соп-
ствена вредност и го олеснуваат товарот на семејс-
твото во врска со прокреацијата. Исто така, посте-
пено треба' да се неутрализираат условите што на 
вработената и во општеството рамноправна жена ќ 
го доведува во прашање вршењето на мајчинските 
функции. 

Стремежот кон умерен фертилитет и наталитет, 
што треба да се оствари со постепено совладување 
на големите регионални демографски разлики, мо-
ра да има предвид дека конечната цел на демограф-
ските промени е подобрување на животните услови 
на сите членови на југословенската заедница. 

Внатрешните миграции на населението и во на-
редниот период ќе претставуваат значаен. елемент 
за усогласување на регионалните разлики, па затоа 
нашето самоуправно социјалистичко општество мо-
ра да им посветува посебно внимание. Општестве-
ното насочување Hpt внатрешните миграции врз ос-
нова на договори треба да биде една од значајните 
компоненти на заедничката политика. Забрзаниот 
развој на помалку развиените подрачја е од посеб-
но,, значење за усогласување на регионалните раз-
лика и кон него треба да се стремиме не само со ма-
теријално поттикнување на побрзиот економски раз-
вој во тие подрачја, туку и со економски рационално4 

приспособување на структурата на стопанството и 
индустријата кон барањата наѕ населението за воа-
ботурртт,е и подобрување на животниот стандард. Во 
совладувањето на многуте противречни интереси и 

општествените и личните проблеми треба да се стре-. 
миме кон тоа внатрешните миграции да се сведат на 
неопходна мера. Од посебно значење е подготвувава-
њето на мигрантите и обезбедувањето на поволен 
прием во новата средина. 

Треба да се очекуваат натамошни преселувања 
на населението од селата во градовите, но треба да 
се стремиме да се избегнат ,неповолните дејства од 
порационална и претерана концентрација. Нужно е 
да се избегне рурализација на градови со многу нега-
тивни економски и социолошки последици. Општес-
твото треба да се стреми обемот на иселување на 
населението од селските подрачја, посебно од рид-
ско-планинските и пограничните да не ги надмину-
ва општествено оправданите размери и да настојува 
економски да се афирмираат селските подрачја што 
ќе бидат значајни во догледна иднина, не само по-
ради општата населеност, туку и како места за кон-
такт со природата и со рекреација. 

/ 

2. Основа на политиката на вработување 

Во периодот од 1985 година работоспособното насе-
ление би растело по стапка од 0,9Vo, а активното населе-
ние по стапка од 0,6% (спрема 1,1%, односно 0,7% во 
изминатиот период). Апсолутниот прираст на актив-
ното население би изнесувал околу 660 илјади лица. 
Квантитативното нараснување, иако значајно, не е 
и најважно. Структурните и квалитативни^ проме-
ни имаат поголемо значење за стопанскиот развој. 
А овде требала настанат крупни промени. Се очеку-
ва дека учеството на земјоделското во вкупното на-
селение во 1985 година ќе изнесува околу 23%, а на 
активното земјоделско во вкупното активно око-
лу 31%. Трансферот на земјоделското население во 
неземјоделските дејности апсолутно не би се нама-
лувал. 

Трансферот на земјоделското население објек-
тивно е незадржлив процес, кој има и своја авто-

' номна динамика често недоволно врзана за стопан-
ската активност. Меѓутоа, со економската политика 
треба да се влијае врз тој процес во правец на што 
поголемо усогласување со регионалната алокација 
на аграрната пренаселеност и со нејзината квали-
тативна страна, со концепцијата на развојот на зем-
јоделството, како и со можностите за вработување 
во општествениот сектор. 

Преминувањето на земјоделското активно насе-
ление во неаграрните дејности само по себеси не 
треба да значи прелевање на неквалификувани ра-
ботници, како што главно беше случај во изминати-
от период. Системот на школување на сегашниот 
степен на развиеноста овозможува ова преминува-
ње, со посредство на училишта, да се изврши, во нај-
голем дел на ниво на квалификувани и стручни 
работници. 

Вработеноста не смее да им се препушти на 
спонтани движења, туку треба свесно да се насочу-
ва и општествено да се регулира, пред се, со меха-
низмот на самоуправно спогодување и општествено 
договарање. На сметка на вработеноста не би тре-
бало да се решаваат други проблеми во стопанство-
то. Политиката на вработување може и мора да вли-
јае врз концепцијата на развојот на стопанството. 
Оваа политика ,треба да стане активен фактор што 
се интегрира во целокупната политика на економ-
скиот и општествениот развој на земјата. По.стигну-

4 вањето на целосна вработеност е несомнено цел кон 
која мора ,да се стреми нашето самоуправно соци-
јалистичко ^општество. Дилема се појавува кога се 
утврдува временскиот период за нејзиното досега-
ње. Во неможност да постигнеме целосна вработе-
ност до 1985 година, треба да се задоволиме со неш-
то поскромни барања, што би, ги израмнувала поли-
тиката на^ висока вработеност. 

Земајќи ги предвид работните потенцијали, на 
една, и потребите' на развојот на стопанството и на 
општествените дејности, на друга страна, со долго« 



Петок, 24 октомври 1975 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ rBpoj 51 - Страна 1417 

рочната развојна политика треба да се обезбеди: 1) 
вработување на вкупниот природен прираст на а к -
тивното население; 2) сведување на невработеноста 
на општествено прифатливи размери; 3) прифаќа-
ње на дел од работниците привремено вработени во 
странство и, со порастот на вработеноста и живот-
ниот стандард на населението во земјата, создавање 
на подлога животните услови (работно место, стан) 
постепено да исчезнат како мотив за заминување 
на работниците на привремена работа во странство; 
4) отворање на работни места за еден дел од вишо-
кот на ,активното население во индивидуалниот сек-
тор на земјоделството, со цел во 1985 година ова на-
селение да се сведе на околу^1/3 од вкупното актив-
но население, а земјоделското население на околу 
1/4 од вкупното население на Југославија и 5) зго-
лемување на вработеноста на жените, посебно во 
краевите во кои овој процес беше слаб и достигна 
мали размери. 

За остварување на наведените ,задачи потребно 
е до 1985 година да се отвораат околу 130 илјади ра-
ботни мбста просечно'годишно (околу 165 илјади во 
општествениов и околу 15 илјади во индивидуални-
от неземјоделски сектор). Со тоа вработеноста би 
растела по стапка од околу 3,5% просечно годишно. 

Тоа наедно би била онаа стапка на вработеност 
што треба да се оствари за да, не дојде до натамош-
но натрупување проблеми во оваа област. Треба да 
се стремиме и кон поголема стапка на вработеност, 
со што би се искористил подобро расположивиот ра-
ботен потенцијал на нашата земја. 

Основни носители на поголема вработеност, по-
крај индустријата, ќе бидат и терцијариите дејнос-
ти. Посебни можности за ново вработување ќе прет-
ставува развојот на т. н. мало стопанство и врз ос-
нова на труд со средства во лична сопственост. 

VII. РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПОЛИТИКА НА ПО-
БРЗ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ-
ВИЕНИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ И 

- СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
КОСОВО 

Регионалната нерамномерност, и покрај големи-
те напори за нејзино совладување, постојано го при- . 
дружуваше вкупниот развој на Југославија. Меѓу-
тоа, треба, да се констатира дека забрзаниот раз-
вој ги зафати сите подрачја на нашата земја. Во пе-
риодот на социјалистичка изградба сите подрачја 
остварија најбрз развој во својата историја, што не 
би го постигнале во поинакви услови. Стопански не-
доволно развиените социјалистички републики, ос-
вен Социјалистичка Автономна Покраина Косово, 
повеќе или помалку, успешно го следеа општиот 
развој на земјата. Со сопствени напори и со полити-
ката на југословенската заедница стопански недо-
волно развиените подрачја брзо го преминаа патот 
до коренити измени во сите општествено-економски 
активности. Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово се уште, и покрај значајните позитивни про-
мени, заостанува и зад РАЗВОЈОТ на земјата во целост 
и зад развојот на другите стопански недоволно раз-
виени подрачја. 

Степенот на развиеноста на нашето стопанство 
се потешко ги поднесува материјалните диспропор-
ции, било да се од грански или од регионален карак-
тер. Развојот во наредната етапа ќе ги интензивира 
тенденциите кон меѓугранско и меѓурегионално по-
врзување што ќе ги зголеми материјалните можнос-
ти за водење на поефикасна политика на региона-
лен развој. Ваквата политика се наметнува како 
неопходна општествена и економска потреба за ус-
пешен развој на земјата како целина и на сите неј-
зини делови. 

Долгорочната развојна политика ќе се стреми 
кон економски поцелесообразни односи во регио-
налната структура на стопанството и кон економски 
порационално искористување на развојните потен-

цијали. Ова е толку попотребно што најголемиот дел 
од потенцијалите, со кои се смета во долгорочниот 
развој, територијално е определен, било да станува 
збор за природните извори во најширока смисла или 
за други фактори на натамошниот развој. 

Во регионалниот развој треба да се стремиме 
поделбата на трудот во југословенското стопанство 
да биде усогласена со општата динамика на стопан-
скиот развој. Таквата поделба на трудот треба да 
се засновува врз активирање на сите услови за раз-
вој на секое подрачје. Тежиштето, меѓутоа, треба да 
биде врз активирање на сите природни -извори и 
други фактори и погодности од заеднички интерес 
за вкупниот развој и за развојот на секое подрачје, 
што ќе најде своја оптималност во целокупниот раз-
вој на југословенската заедница. Ова ќе создаде по-
требни услови со заеднички напори да се решаваат 
структурните зафати што долгорочно ангажираат 
релативно големи инвестициони средства, што ги 
надминуваат можностите на одделни организации на 
здружениот труд и општествено-политички заедни-
ци. Во овие рамки доаѓа и самоуправното поврзу-
вање во големи техно-економски системи на здру-
жениот труд. што ќе биде значаен фактор на меѓу-
регионалната поврзаност. 

Создавањето на услови за побрз развој на стопан-
ски недоволно развиените подрачја ќе придонесува за 

поголемо вработување во рамките" на нив, но и во.так-
вата ситуација се наметнува потребата од поголема 
мобилност на населението. Заедничката долгорочна 
развојна политика треба да и посвети внимание на 
економски неопходната и општествено оправданата 
мобилност на населението, која во наредниот пери-
од ќе порасне поради низа околности што условуваат 
рационален регионален распоред ,на материјалните 
и човечките елементи на производствените сили. 

Со новите устави се пренесени средствата и ко-
мпетенциите на проширената репродукција во сама-
та основа на самоуправниот здружен труд, што 
претставз^ва нов квалитет за усогласување на меѓу-

. регионалните односи. Положбата на човекот во здру-
жениот труд, и правата и одговорностите на органи-
зациите на здружениот труд во својата ширина го 
отвораат процесот на здружување на трудот, што ќе 
биде од посебно значење и за усогласување на гран-
к и т е и регионалните односи. 

Заедничката развојна политика ќе, се темели врз 
самоуправни спогодби и програми на организациите 
на здружениот труд и врз плановите и општестве-
ните договори на социјалистичките републики и со-
цијалистичките автономни покраини. Со нив заед-
нички ќе се утврдуваат можностите и условите за раз-
вој и врз таа основа ќе се усогласуваат заеднички-
те интереси. Во таквите околности, регионалниот 
аспект ќе добие соодветно место во општествените 
планови на федерацијата, социјалистичките репуб-
лики и социјалистичките автономни покраини. Од 
новите односи треба да израсне подинамлчна и по-
експанзивна регионална политика, а нејзиниот ос-
новен израз ќе се добива , во 'општествените планови 
на социјалистичките републики и социјалистичките 
автономни покраини, усогласувани во општестве-
ниот план на Југославија, со оглед на нивната од-
говорност за сопствениот развој и за развојот на це-
лата социјалистичка југословенска заедница. 

Политиката на побрз развој на стопански недо-
волно развиените подрачја и продолжувањето на 
постепеното намалување на разликите во развие-
носта, доаѓаат во редот на приоритетните задачи на 
долгорочната политика на развојот на Југославија. 
Постојат поповолни услови за постепено стеснува-
ње на разликите во наредниот период. Степенот на 
развиеноста на Југославија и на стопански недо-
волно развиените подрачја и динамичните струк-
турни промени во материјалната и социјалната ба-
за на општеството преставуваат реална матеоиј ал-
иа основа за остварување на политиката на побрз раз-
вој на стопански недоволно развиените подрачја. 
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Во склопот на вкупната политика на регионал-
ниот развој просторното планирање во наредниот 
период треба да одигра значајна улога во афирма-
цијата на регионалните функции, во развојот на 
инфраструктурните и другите просторни системи, 
во рационалниот распоред на намените на површи-
ните, во изнајмување на решенија за општествено 
прифатливи текови на урбанизацијата и во вкуп-
ното организирале на просторот на Југославија. 
Основна претпоставка за рационално организирање 
и користење на просторот е самоуправното спогоду-
вање и општественото договарање за меѓурегионално 
и внатререгионално усогласување и диференцира-
ње на производствените ориентации, тековите на 
миграции ата, вработувањето и друго. За таа цел тре-
ба да се забрза изработката и донесувањето на про-
сторните планови на сите нивоа. . 

Политика на побрз развој на стопански недовол-
но развиените социјалистички републики и на Со-

цијалистичка Автономна Покраина Косово 

Најзначајната и најтешката етапа во развојот 
на стопански недоволно развиените социјалистички 
републики и на Социјалистичка Автономна По-

. краина Косово, за која беше карактеристично голе-
мо напрегање и лишување, главно е совладана. 
Овие подрачја се на прагот на нова етапа. Во таа 
фаза на развој, благодарејќи на фактичната мате-
ријална и кадровска основа и на новите сознанија, 
стопански недоволно разбиените социјалистички ре-
публики и ' Социјалистичка Автономна Покраина . 
Косово треба да совладуваат' проблеми што се од-
несуваат и на целата земја — динамичен' и поста-
билен стопански развој, брз растеж на продуктив-
носта на трудот, се поголема економија на трудот и 
средствата, освојување на современата техника и 
технологија и организација на . процесот на тру-
дот и на производството, успешно вклучување во 
меѓународната поделба на трудот и. др. Производ-
ствените сили во стопански недоволно развиените; 
социјалистички републики и Социјалистичка Авто-
номна 'Покраина Косово овозможуваат во натамош-
ниот развој се повеќе да се ангажира сопствената 
акумулација. Забрзаниот развој на овие подрач- -
ја може успешно да се остварува само со релативно 
висока стапка на проширената репродукција, со ди-
намизирање на структурата на нивното стопанство 
и со соодветен обем на дополнителните средства . 
што договорно ќе се утврди на ни-во на југословен« .. 
ската заедница: 

Битно поповолни услови за побрз развој на сто-
пански недоволно развиените социјалистичго! ре-
публики и Социјалистичка ^ Автономна Покраина 
Косово во наредната етапа ќе сочинуваат и низа 
нови фактори што поцелосно ќе дојдат до џзраз. 
Неопходно, е да се забрзаат промените на стопан-
ската и демографската структура на стопански не-
доволно развиените социјалистички републики и на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово и . д а 
му се даде импулс на развојот на производството, 
на порастот на продуктивноста на трудот и на за-
брзаното зголемување на националниот доход. Исто 
така ќе се прошири локалниот пазар и за развој на 
земјоделското производство во овие подрачја. 

Една од појдовните претпоставки на долгороч-
ниот индустриски развој на земјата е користењето 
на домашни суровински извори. Тој момент, исто 
така, ќе придонесува за развојот на стопански не-
доволно развиените социјалистички р^епублики и 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово, кои 
располагаат со значајни природни и минерални бо-
гатства и други погодности врз кои може економич-
но да се засновува развојот на различни стопански 
дејности. , 

Покрај тоа, забрзаниот стопански разбој на зем-
јата ќе се засновува врз широка структура на деј-

ности која овозможува територијална дисперзија 
на различни гранки и видови производство, што не 
се непосредно потпрени врз суровинската база. Ова 

"ќе му даде на здружениот труд поголеми можности 
во алокацијата на производствените гранки и деј-
ности да ги зема предвид специфичните потреби и 
барања на развојот на овие подрачја. 

Наредната етапа ќе донесе поцелосно користе-
ње и поинтензивна изградба на инфраструктурните 
објекти - на комуникации, мелиоративни системи 
и сл., потоа училишта, здравствени и други инсти-
туции. Сето ова ќе значи јакнење на елементите на 
екстерната економија што им недостигаа на сто-
пански недоволно развиените социјалистички ре-
публики и на Социјалистичка Автономна' Покраин-а 
Косово или не беа доволни да придонесат за поце-
лосна валоризација на непосредно производствени-
те инвестиции, т.е. повратно да влијаат врз побр-
зиот растеж на доходот и вработеноста. Овие под-
рачја допрва влегуваат во фаза на интензивен раз-
вој која значи и се поголемо потпирање врз фак-
торите на екстерната економија. 

Поповолните услови зџ побрз развој на стопан-
ски недоволно развиените социјалистички републи-
ки и на Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово даваат реална основа за постепено намалува-
ње на регионалните разлики во економската раз-
виеност. За порешителен зачеток на овој процес во 
наредниот период е неопходно стапката на расте-
жот на општествениот производ во овие подрачна 
да биде во соодветна мера поголема од просечната 
за целата земја, што ќе се утврдува со општестве-
ниот план 'на Југославија. При поголема^ стапка на 
растеж на општествениот производ,' имајќи го пред-
вид порастот на населението на овие подрачја, чие 
задавање ќе се прошири и на Социјалистичка Авто-
номна Покраина'Косово, може да се очекува дефи-
нитивно совладување на нивното релативно заоста-
нување. 

Темпото на стопанскиот развој на секоја сто-
.пански недоволно развиена социјалистичка репуб-
лика и на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово ќе биде побрзо од просекот на целата земја, 
макар што динамиката меѓу нив ќе биде различна. 
Притоа, мораат да се обезбедат услови Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово да се развива 
најбрзо. 

Во текот на подготовката на плановите и про-
грамите за наредната етапа на општествено-економ-
скиот развој е потребно да се најдат решенија за 
нерамномерен регионален и грансќи распоред на 
позитивните и негативните економски ефекти што 
доаѓаат од внатрешниот и надворешниот пазар. Ова 
би значело економска рамноправност на единстве-
ниот југословенски пазар на сите работни -луѓе и ќе 
обезбеди примена на уставните начела за економ-
ската рамноправност. 

Меѓутоа, вистинска рамноправност помеѓу раз-
виените и стопански недоволно развиените соција-
листички републики и Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово не е можна доколку не се обез-
беди релативно побрз развој на овие подрачја. По-
степено намалување на разликите во развојот се 
појавува како битна претпоставка за проширување 
на материјалната основа на "самоуправувањето, на 
заедничкиот живот, единството на југословенскиот 
пазар ,и развивањето на социјалистичките самоу-
правни односи. Затоа и со посебни општествени 
средства и мерки за секој ,среднорочен период по-
себно треба да се осигури побрз развој на стопан-
ски недоволно развиените социјалистички републи-
ки и Социјалистичка Автономна Покраина Косово, 
што ќе овозможи постепено намалување. на разли-
ките во развојот. 

Процесот на интеграција на трудот и на сред-
ствата се повеќе ќе ги поврзува овие делови на 
југословенското стопанство ,ти со тоа ќе создава 
услови за отстранување на разликите во нивото на 
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развиеноста на одделни подрачја. Со економската 
политика и со решенија на стопанскиот систем, 
овој процес треба да се поттикнува и да се осигури 
организациите на здружениот труд врз основа на 
меѓусебно усогласени планови и програми за. развој 
да обезбедат порамномерен развој на земјата во це-
лина. Притоа, интегрираното стопанство посебно 
внимание ќе му посвети на развојот на стопанските 
капацитети во стопански недоволно развиените со-
цијалистички републики и Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово4, кои претставуваат долго-
рочен заеднички интерес на развојот на стопанство-
то на Југославија. Во- наредниот период треба да се 
забрза понепосредната и пошироката соработка на 
самоуправните економски субјекти од развиените и 
стопански недоволно развиените социјалистички 
републики и Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово, посебно на секторот на заедничките вложу-
вања и во примената на знаењата, современата тех-^ 
ника и технологија и организација на трудот, 
што треба да се поддржува со мерки на заедничката 
економска политика. 

Средствата на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените социјалистички републики и Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косово, како 
дополнителни средства за побрз развој на овие под-
рачја, се формираат во вид на задолжителни заеми 
на организациите н-а здружениот труд и им се доде-
луваат на стопански недоволно развиените соција-
листички републики под поповолни услови од 
општите, а на Социјалистичка-Автономна Покраина 
Косово под најповолни услови. ^ 

Нивниот побрз развој треба да се поттикнува и 
со создавање' услови за самоуправно здружување и 
интеграционо поврзување на производствените, бан-
карските и други организации на развиените и 
помалку развиените подрачја, со стимулирање на 
разни форми на заедничко здружување на трудот и 
на средства врз база на заеднички програми и плано-
ви за развој и со насочување на странските средства, 
поаѓајќи од'тоа дека под определени услови сто-
пански недоволно развиените социјалистички ре-
публики и Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово имаат приоритет во нивното користење, 

Буџетските" дополнителни средства на федера-
цијата наменети за стопански недоволно разви-
ените социјалистички републики и за Соција-
листичка Автономна Покраина Косово за финанси-
рање на неопходните општествени дејности и ната-
му треба да претставуваат средства за уедначува-
ње на развојот на овие дејности во југословенската 
социјалистичка заедница. Износот на овие средства 
би се утврдувал во зависност од економските мбж-
ности на земјата и -на овие подрачја и од каракте-
рот и обемот, на со Уставот и со други закони пред-
видените неопходни општествени дејности што тре-
ба да се финансираат во стопански недоволно раз-
виените социјалистички републики и Социјалистич-
ка Автономна Покраина Косово. 

За постигнување побрз развој на стопански не-
доволно развиените 'социјалистички републики и на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово се 
потребни мерки како што се определен приорите-т 
во користењето на кредитите на Меѓународната бан-
ка за ,обнова ги развој, на меѓудржавни заеми, заед-
нички вложувања за производство од интерес за 
стопанскиот развој на целата земја. За Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово, е нужно да се 
рбезбеди поголемо учество во кредитите што се до-
биваат под поповолни услови. 

Обемот и распределбата на средствата на фон-
дот'на федерацијата, на буџетските дополнителни 
средства и на странските кредити за побрз развод 
на стопански недоволно развиените социјалистички 
републики и на Социјалистичка Автономна Покраи-
на Косово, ќе се утврдуваат за одделни петгодишни 
периоди со општествени договори на социјалистич-

ките републики и на социјалистичките автономни 
покраини, водејќи сметка за посебностите на Соци-
јалистичка Автонохмна Покраина Косово. 

Со овие мерки и со дополнителни поттикну-
вачки мерки, што ќе се утврдуваат со договори на 
социјалистичките републики и социјалистичките 
автономни покраини, имајќи го предвид заостану-
в а њ е ^ ' на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово во стопанскиот развој, како и во развојот 
на општествените служби, треба да се создаваат 
услови за. најбрз развој на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово, со што ќе се намалуваат 
разликите во ^степенот на економската развиеност 
и во намирувањето vHa општата и заедничката 
потрошувачка во Социјалистичка Автономна По-
краина Косово во однос на нивото на оваа потро-
шувачка во стопански најмалку ,развиената соци-
јалистичка република, како и наменските дополни-
телни средства за развој на општествените дејности. 

VIII. УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ И РАБОТА НА РАБО- ' 
ТНИТЕ ЛУЃЕ 

1. Развој на живоЉиот стандард 

Динамичниот и постабилниот стопански развој, 
натамошните промени во структурата на стопан-
ството и населението, порастот на продуктивноста 
на трудот, политиката на регионалниот развој и 
другите битни елементи на долгорочната развојна 
политика треба да служат за постојано подобру-
вање на работните и животните услови на човекот. 
Јакнењето на органската врска помеѓу подемот на 
производствените сили, развојот на самоуправните 
социјалистички односи и зголемувањето на мате-
ријалниот, културниот и општествениот стандард 
на работните луѓе претставува основа на стратеш-
ките цели за натамошна економска и социјална 
преобразба. Исклучително големото значење на 
оваа меѓузависност во идниот развој се состои во 
тоа што ги поттикнува творечките сили на човекот. 

Сите клучни елементи на долгорочната поли-
тика на економскиот и социјалниот развој треба да 
бидат инспирирани со стремож во периодот до 1985 
година дЅ се постигне постојан^ и стабилен пораст 
на животниот стандард, усогласен со порастот на 
материјалното производство,, со доходот и опште-
ствената продуктивност на трудот. Најбитни прет-
поставки на ваквиот развој на животниот стандард 
се:" 1) оживотворување^ на уставните права и 
одговорност^ на работните луѓе вб здружениот 
труд да одлучуваат за условите и резултатите на 
својот труд; 2) поцелосното активирање" на мате-
ријалните и човечките фактори, на стопанскиот 
растеж во сите делови на земјата за да се созда-
дат услови за поголема вработеност на активното 
население, побрз пораст на продуктивноста на 
трудот, поефикасно отстранување на причините за 
социјалните разлики и нерамномерен пораст на 
'животниот стандард на населението; 3) доследната. 
примена на начелото за распределба според трудот 
и според резултатите на трудот, што треба да ги 
елиминира изворите за стекнување на доход што 
не се засновува врз'трудот и 4) јакнењето н а соци-
јалистичката солидарност и социјалната сигурност 
во политиката на животниот стандард заради задо-
волување на заедничките потреби врз основа на 
еднакви права во образованието, во здравствената 
и социјалната заштита и посестраниот морален, 
културен и интелектуален развој рд личноста. 
Настојувањата на политиката на зголемување на 
личниот стандард треба да обезбедат до 1985 година 
да се постигне ниво на лична, потрошувачка H?I 
најголемиот дел од населението што ќе означи 
премин од стеснета во далеку поразвиена струк-
тура на потрошувачка и ќе отвори пошироки мож-
ности за поквалитетна исхрана, подобри услови за 
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домување, поцелосно задоволување на . потребите од 
облекување и многу поголемо користење на култур-
ните и други нематеријални елементи на живот-
ниот стандард. 

Се проценува дека кон средината на следната 
деценија личната потрошувачка ќе достигне 2,5 
пати поголем обем од оној во 1970 година. Во вака 
проширени рамки исхранат^ ќе изнесува околу 
30% од вкупните Средства за лична потрошувачка. 
Уделот на житата во исхраната ќе се намали на 
околу 40%, а уделот на белтачините "од животин-
ско . потекло' ќе се зголеми на околу 50%. Станот, . 
исхраната и облекувањето како клучни позиции 
во структурата на личната потрошувачка треба да 
добијат приоритет. Во склопот на политиката на 
натамошен пораст на личната, ч потрошувачка е 
нужно на сите работни луѓе во здружениот труд 
со општествени договори и самоуправни спогодби 
да им се дефинира и утврди општествено, догово-
реното ниво на средствата за животниот стандард 
што ја осигурува нивната материјална и социјална 
сигурност, во зависност од стопанската развиеност 

- и степенот на општествената продуктивност на 
трудот. 

- Кон остварувањето на наведените задачи мо-
раат да се приспособуваат обемот и структурата на 
производството наменето за внатрешна потрошува-
чка,, организацијата на прометот, развојот на услу-
жните дејности и политиката за распределба на 
доходот и на личните доходи, Врз натамошните 
промени на обемот и структурата на личната потро-
шувачка ќе . влијае формирањето на вкупните 
средства за лична потрошувачка, при што е од 
значање дека до 1985 година ќе расте уделот на 
личните доходи од трудот во општествениот сектор 
во вкупните средства за лична потрошувачка, 

Развојот на општествениот стандард ќе се, 
движи побрзо од "личната потрошувачка. Спрема 
специфичните потреби на општествено-политич-

.ките заедници приоритет ќе има.ат оние елементи 
на општествениот стандард што се најзначајни за 
животниот стандард и неговото уедначување. Со 
таквиот развој на општествениот стандард, респек-
тирајќи го принципот на социјалистичката соли-
дарност, ќе се создаваат можности за поцелосно уедг 
начување на економските и социјалните услови по-
меѓу работните луѓе? Хуманизацијата на трудот ќе 
добие свое полно значење што, со сестрана изград-
ба на личноста и афирмација на нејзината улога, 
ќе има влијание врз натамошниот побрз развој на 
социјалистичките самоуправни односи. 

Заради доследно спроведување на политиката 
и на задачите за развој на животниот стандард, 
неопходно е сите субјекти да ги утврдат и разра-
ботат потребните мерки со цел за отстранување 
на социјалните разлики што не се засновуваат врз 
труќ, оневозможување да се нарушува принципот 
на распределба според резултатите на трудот и на 
социјалистичка солидарност. 

Задоволувањето на заедничките потреби во 
досегашниот развој не беше доволно усагласено со 
целите на општествено-економскиот развој. Поради 
тоа вложените средства не дадоа соодветни ефекти 
во развојот на општествените дејности. Основна 
причина1 за ова се отсуството на долгорочни' про-
грами за . нивниот развој и недоволното влијаније 
на здружениот труд врз политиката на потреба 
на средствата за унапредување на општествениот 
стандард и неговото усагласување со општестве-
ните потреби. Воспоставувањето на нови интересни 
заедници врз уставните принципи и утврдувањето 
на општествено верификуваните развојни про-
грами на општествените дејности врз основа на 
договорените стандарди и нормативи, усогласени 
со материјалните можности на стопанството и со 
интересите на ра.ботните луѓе, е прв значаен чекор 
што треба да се направи.' - . 

Политиката на задоволување на заедничките 
потреби на населението до 1985 бодина треба да 
биде насочена кон постигнување наѓ 1) сестрана 
грижа на здружените . работни луѓе за децата и 
младината (поголем опфат на децата со предучили-
шно воспитување, , посебно во урбаните средини, 
продолжен престој во основното училиште, зголе-
мување на училишниот простор, зголемување на 
просторот за сместување во ученички и студентски 
домови за деца што се школуваат вон од местото 
на домување на родителите); 2) опфат на 
околу 98% деца со основно школување; 3) 
поефикасно и ^функционално школување на сите 
степени; 4) натамошно намалување на смртноста 
на доенчињата и повисок стандард на заштитата 
на здравјето на целокупното население; 5) можност 
за масовно посетување на културни, научно-тех-
нички. спортски и забавни и други приредби и мани-
фестации и 6)4 осигурување поширока помош на 
сите социјално'загрозени деца, младина и возрасни. 

Остварувањето на ' наведените задачи ќе значи 
зголемување на животниот стандард на населени-
ето, јакнење на социјалната сигурност и отстра-
нување на изворите на социјални разлики што не 
се засновуваат врз труд. Слободната размена на 
трудот на работните луѓе во општествените дејно-
сти со работните луѓе во другите организации на 
здружениот труд треба да овозможи во рамките на 
соодветни интересни заедници да се утврдат про-
грамите за работа и приоритетите во задоволување 
на одделни форми заеднички потреби. 

2. Развој на општествените дејности 

Развојот на општествените дејности ^реба да се 
третира како интегрален, дел на вкупната развојна 
,политика. 

Во самоуправните интересни заедници работ-
ните луѓе преку слободна размена на трудот ќе ја 
определуваат економската положба ,и развојот на 
овие дејности, сразмерно на нивниот придонес за 
порастот на продуктивноста на трудот, производ-
ството и доходот, како и за општиот општествен и 
културен напредок. 

Со оглед на значењето на образованието и на-
уката за остварување на развојот на земјата, по-
требно е да се создаваат услови за зголемување на 
нивното општествено значење. 

Политиката на долгорочниот развој на воспи-
тувањето и образованието мора да има класен, 
самоуправен социјалистички карактер. Основни обе-
лежја на идниот развој на системот за образование 
ќе бидат неговата масовност, демократичност, соли-
дарност, рамноправност на младите и возрасните 
и непрекинатост. Врз тие основи треба да Ge обез-
беди рамноправност на сите облици и методи на 
образование нћ младината и возрасните. Зголему-
вањето на бројот на активното население што до 
1985 година ќе стекнува и ќе применува зголемен 
фонд на знаења, ќе создаде услови за побрзо 
отстранувале на изворите на социјалните разлики 
помеѓу одделни групи население и за отстрану-
вање на меѓурегионалните разлики во степенот на 
материјалната и културната развиеност. Најважни 
долгорочни задачи во развојот на здравствената 
заштита на населението се: унапредувањето на 
здравствената состојба на работникот и на цело-
купното население; подигањето на здравствената 
култура и здравствениот стандард на населението, 
што му одговара на развиено социјалистичко опште-
ство; подобрувањето на општите хигиенски и здрав-
ствени услови на животот; елиминирањето на 
определени заразни болести; унапредувањето на 
заштитата при работата и битно намалување на 
распространетост на хроничните заболувања што 
се појавуваат како последица од недоволна или 
здравствено недоволна заштита при работата; на-
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малувањето на причините за заболувањата и за 
рангот инвалидитет на' работниците; побитно нама-' 
лување на смртноста на доенчињата; продолжу-
вањето на старосната граница и на работниот век 
на луѓето; постепено изедначување во правата од 
здравственото осигурување на земјоделците со 
правата што ги имаат работниците во општестве-
ниот сектор. 

Во остварувањето на овие задачи посебно вни-
мание мора да им се посвети на систематските, 
здравствено-просветни и превентивни акции и на 
изградбата на мрежа здравствени институции врз 
регионален концепт што би биле меѓусебно по-
врзани и способни да дејствуваат ефикасно и р а ц и -
онално на целото подрачје на нашата земја. 

Динамичниот општествен и економски развој 
и, особено, поголемата урбанизираност на населе-
нието, бараат ширење на формите и видовите на 
социјалната ѕ заштита на населението и на зашти-
тата на, децата. Тежиштето треба да биде врз зна-
чително поголем опфат на децата и врз унапреду-
вање на сите форми на општествена заштита на 
децата, особено на вработените родители, заштита 
на стари и истоштени лица, на физички и ментално 
заостанати лица и на превентивно спречување и 
намалување на деликвенцијата кај младите. 

Материјалните и други услови за потполна 
социјална заштита треба да се остваруваат со усо-
гласени акции на организациите на здружениот 
труд, месните заедници, општините, пошироките 
региони и со нивно интегрирање во рамки ,на 
социјалистичките републики и социјалистичките 
автономна покраини. 

Во рамките на самоуправните интересни заед-
ници на пензиското и инвалидското осигурување 
треба да се обезбеди соодветен степен на социјална 
сигурност на пензионерите врз начелата на заем-
ност, солидарност, минат труд и рационалност. 

Самоуправните интересни заедници на пензи-
ското и инвалидското осигурување и организа-
циите на здружениот труд ќе создават услови 
за натамошна поцелосна заштита при работата, за 
поефикасна превенција на инвалидноста, за реха-
билитација и вработување на инвалидите на тру-
дот. 

.чТежиштето на политиката на подрачјето на ; 
културата ќе биде ^рз поцелосно задоволување на 
културните потреби што влијаат врз формирањето 
на личноста и развивањето ^иа афинитет за висти-
нски културни вреднсти и за културно и уметни-
чко творештво. Голема улога feо тоа има прави-
лната програмска ориентација на средствата за 
масовни комуникации. За достапност на книгата и 
другите масо,вни медиуми до најшироките слоеви 
на населението е неопходно да се изнајдува соодве-
тен систем на финансирање, бидеј,ќи вредноста на 
производите на културата не може да се мери со 
пазарни цени. Политиката на долгорочен развој 
во областа на научиотехничката култура и произ-
водствено-работното творештво ќе биде насочена 
во правец на создавање на поповолни материјални, 
технички и кадровски услови и можности за вклу-
чување поголем број млади работници, ученици, сту-
денти и други граѓани во активноста на масовната 
техничка култура, како составен дел на општата 
култура. 

Во физичката култура треба да се направи 
пресврт во насока на нејзино омасовување. Од 
масовната физичка култура треба да израсне 
квалитетниот спорт, но без тенденција да стане 
занимање. 

Зголемувањето на слободното време претста-
вува значаен елемент на животниот стандард што 
добива своја потполна смисла ако се користи со-
држајно. Ова време ги проширува можностите за 
образование, за побогат културен живот на чове-
кот и за рекреација. 

3. Станбена политика 

Долгорочната политика на станбената изградба 
мора да обезбеди побрзо решавање на станбениот 
проблем. Оваа политика треба да се засновува врз 
програми за комплексна станбена^ изградба и рекон-
струкција на станбени населби со соодветни инфра-
структурни објекти. Општествено насочената и 
ефикасна станбена изградба бара ' самоуправно 
организирање, програмирање и поврзување на сите 
фактори што учествуваат во изградбата на сис^ 
темот и политиката во оваа област — на органи-
зациите на здружениот труд, станбените задруги, 
месните заедници, општините и др. 

Системот за финансирање мора да биде при-
способен кон општествено насочената програми-
р а н станбена изградба. И во иднина во финанси-
рањето на станбената изградба значајна улога ќе 
имаат средствата на граѓаните и банкарските сред-
ства. Во системот на финансирањето треба да се 
вклучи и посилно да се поттикнува долгорочното 
штедење за стан. Со организациони мерки, со пот-
тикнување на штедењето, со економска и фискална 
политика треба да се преферираат поголеми издво-
јувана на лични средства за решавање на станбе-
ните проблеми. Во 'наредниот период треба значително 
да се зголеми општествената изградба на станови, 
чие тежиште треба да б.иде во стандардни станови. 
Другата станбена изградба треба да се финансира 
од сопствени средства на граѓаните. 

Долгорочната политика на станбената изградба 
мора, пред се, да биде насочена кон побрзо ликви-
дирање на станбениот кусок. Во политиката на 
распределба и на користење на станбениот фонд 
приоритет треба да имаат работните луѓе без vCTa-
нови. Афирмацијата на овој критериум треба да 
обезбеди побрзо решавање на станбениот проблем 
на работничката класа. Во состав на тоа, побрзо 
ќе се решава станбеното прашање и на работни-
ците со пониски примања, на пензионерите и соци-
јално ^обезбедените граѓани. 

Во периодот од 1976 до 1985 година треба да се 
изградат околу 1,8 милиони станови. 

Цената на станот треба да се растовари од сите 
неоправдани елементи што ја оптоваруваат, а со 
политиката на станарини да се обезбедат средства 
за проста репродукција на станбениот фонд и, во 
граници на можностите, дел за проширената репро-
дукција. Наспоредно со зголемувањето на станат 
рините треба диференцирано да се субвенционираат 
трошоците на домувањето. Со политиката на ста-
нарини треба да се влијае врз порационалното 
користење на станбениот4 простор. 

4. Заштита и унапредување на животната средина 
на човекот 

Развојот на индустријата и сообрќајот, а со 
тоа и се поинтензивната експлоатација на при-
родните извори и брзиот пораст на урбанизацијата, 
доведуваат до протресено, намножување на про-
цеси на деградација на средината во која човекот 
живее и работи. Поради - тоа во периодот до 1985 
година мораат да се вложат значително поголеми 
материјални и, организациони и други напори на 
општеството не само за нејзино зачувување туку 

»и за унапредување, поаѓајќи од фактот дека жи-
вотната средина во поширока смисла претставува 
значаен фактор на вкупниот општествен и стопан-
ски развој и битна компонента на животниот стан-
дард. 

Уставна обврска на сите работни Луѓе и гра-
бани, на организациите на здружениот' труд, на 
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општествено-политичките и на месните заедници 
и другите самоуправни организации е да обезбе-
дуваат услови за 'зачувување и развој на природ-
ните и со труд создадените вредности на човеко-
вата средина и да го спречуваат загадувањето на 
воздухот, почвата, водата и морето. 

Посебни напори мораат да бидат насочени кон, 
заштита на водата како природен ресурс и заштита 
од штетното дејство на водите, кон унапредување 
на користењето ,и заштита на почвата како еколо-
шки амбиент и животен простор, заштита на шу-
мите и зачувување на рамнотежата помеѓу 'биоло-
шките и други системи и кон санација и унапре-
дување на културните и други компоненти на 
животниот амбиент. . 

Проблемите за квалитетот на средината на 
човекот ќе се третираат како битен елемент на 
општествениот и стопанскиот развој. Во врска со 
тоа ќе се преземат општествено договорените и 
усогласени мерки со кои ќе се влијае врз спречу-
вањето на негативните ефекти на развојот, врз 
стимулирање на примената на почисти технолошки 
постапки и врз усогласување на човечките дејно-
сти со условите на средината воопшто. 

Бидејќи повеќето трошоци за заштита на жи-
вотната средина на човекот не зависат само од сте-
пенот на индустријализацијата, туку и од структу-
рата на индустријата и нејзиното разместување, од 
битно значење е овие трошоци да станат составен 
дел На инвестиционата изградба на стопанските и 
други објекти. Трошоците за унапредување на ква-
литетот на зачувување на природата имаат карак-
тер не само на социоекономски, туку и на производи 
ствени трошоци, бидејќи со своето' повратно 
долгорочно дејство обезбедуваат поквалитетни оп-
шти услови за живот и работа на луѓето. 

Со самоуправни ,спогодби и општестбени дого-
вори, како и со планови и програми на организа-
циите на здружениот труд 'и на ошптественог:поли-
тичките заедници треба врз уставните начела да се 
утврдат правилата на обесувањето, начините и 
средствата за -ефикасна и економски рационална 
реализација на меркиве во оваа област. 

IX. ОПШТИ УСЛОВИ И ПРЕТПОСТАВКИ ЗА ОС-
ТВАРУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ 

Трајните заеднички интереси на сите народи to 
народности на Југославија и на сите нејзини де-
лови имаат длабоки корени во самоуправниот соци-
јалистички систем и во единството на работничката 
класа. Тие произлегуваат и од единствениот пазар 
и положбата на нашата земја во современиот свет. 
Поради тоа, заедничката политика на долгорочниот 
развој на Југославија ги опфаќа долгорочните цели 
и задачи од посебен и заеднички интерес за целата 
земја-и нејзиниот, успешен развој. Како таква, таа 
претставува и неопходна ориентациона рамка и 
услов за успешен општествено-економски развој. 

Развојот во наредната етапа налага во решава-
њето на клучните развојни проблеми да се анга-
жираат сите самоуправни сили на југословенската 
заедница. ,Селекција на заедничките развојни зада-
чи треба да врши здружениот труд при непосредно 
овладување со целокупниот процес на општестве-

.ната репродукција и постојано јакнење на неговата 
материјална основа. Целосноста на. интересите на 
работните луте треба да се обезбедува со развивање 
на се повисоки степени на организираност. Со но-
вите устави и со резолуциите на Десетти конгрес на 
Сојузот на комунистите на Југославија, конгресите 
на Сојузот на комунистите на социјалистичките 
републики и конференциите на Сојузот на ко-
мунистите на социјалистичките автономни.покраи-
ни е создадена платформа за повисоко самоуправ-
но организирање на општеството и врз тие основи 

утврдување и остварување на долгорочните цели 
и задачи на развојот. 

Во рамките на брзиот развој, организациите на 
здружениот труд трајно« ќе наоѓаат можности и 
простор за остварување на своите програми и ин-
тереси. Во такви околности, организацијата врз 
самоуправни основи во југословенски размери е од 
посебно значење за надминувањето на регионалната 
затвореност ,и партикуларизмот на гранка или на1 

организација на здружениот труд. Интеграцијата на 
организациите на здружениот труд, нивното врас-
нување во вкупното стопанство, развојот на коопс-
рацијата и јакнењето на самоуправните интересни 
заедници треба да доведат до потребен степен на 
организираност на самоуправното стопанство, што 
ќе го опфаќа и долгорочното планирање. Исто така, 
од витално значење е унапредувањето на организа-
цијата на процесите на трудот во секоја одделна 
организација на здружениот труд. Само организа-
цијата на здружениот труд која го унапредува сво-
јот процес на работа може рационално да ги ко-
ристи факторите на производството, да постигнува 
се поголеми позитивни резултати и успешно да ги 
носи своите обврски што произлегуваат од здружу-
вањето на трудот и на средствата во посложени 
форми со други организации на здружениот труд. 

- Оптимално функционирање на самоуправното 
стопанство треба да се обезбеди со систематски увид 
во стопанските текови, со ажурни научни инфор-
мации, со плански проекции и со прогнози за ид-
еите движења, со разгранета статистика и деловна 
информатика. Научноистражувачките организации 
и' специјализираните стручни организации што се 
повеќе стануваат вистински дел на здружениот 
труд, треба да му обезбедат на здружениот труд 
солидни научни основи "за унапредување на произ-
водството и работењето. Системот на општественото 
планирање и информирање треба да им овозможи 
на организациите на здружениот труд општа ори-
ентација на подолг рок ослободувајќи ги од ризи-
кот од критериумите на тековната конјунктура, 
Статистичките и други информативни системи за 
стоковните, паричните и други текови треба да се 

. дополнат со информации за долгорочните развојни 
и деловни одлуки. Меѓусебното информирање треба 
да создаде услови заеднички да се избегнат и р а -
ционални одлуки. 

За да се развива успешно^ нашето општество 
мора постојано да ги има предвид условите што ги 
наметнуваат светските збивања. Скорашната, ре-
чиси еруптивна појава на енергетската криза е една 
од манифестациите на светската економска неста-
билност со големи последици. Мораат да се уважу-
ваат правците на промени на политичките и̂  еко-
номските односи и сили во светот, уочувајќи ги 
проблемите што ни ги наметнуваат тие промени, но 
и предностите што произлегуваат од нашата не-
врзана надворешноно л птичка ориентација. Во на-
ведените услови прогнозите на светските економски 
движења се неизвесни, а во водечките капиталис-
тички земји и противречни. Уважувајќи ѓи пред-
видливите промени на светскиот пазар и расположи-
вите сопствени можности, нашата долгорочна раз-
војна политика мора да се стреми кон што поус-
пешно совладувале на нивните негативни импли-
кации. 

Нашата земја влегува во етапа на општествено-
-економски развој во која се среќава со сложениот 
проблем на структурните и други квалитативни 
промени во стопанството! Совладувањето на ини-
цијалката фаза на индустријализација и во квали-
тативна смисла значеше совладување на економ-
ската неразвиеност и создавање на производствени, 
технички, научни, кадровски и други потенцијали. 
Од становиште на натамошниот развој овие потен-
цијали претставуваат значајна материјална сила. 
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Речиси нема дејност чиј развој во наредната етапа ' 
треба да стартува од почетокот и без никакво 
искуство. Во суштина натамошниот развој значи 
квантитативно зголемување и квалитативни струк-
турни промени на веќе формираните производстве-
ни сили. 

Меѓутоа, во наредниот период се пренесува и 
товарот на структурните диспропорции во стопан-
ството со барање да се фати чекор со современиот 
научен и техничко-технолошки развој во советот. 
Синтезата на развеаната ориентација на нашата 
земја дава ;гешка структура на инвестициите. Раз-
војот на производството на енергија, суровини, хра-
на, на транспортот и др. бара големи инвестициони 
напори. Во врска со тоа, паралелно се поставуваат 
три проблеми:. 1) доволност на акумулацијата за 
проширена репродукција и на други инвестициони 
средства за совладување на структурата на инвес-
тициите; 2) расчекор помеѓу структурата на фор-
мирање на акумулацијата 'и наменската структура 
на инвестициите и 3) рационална употреба на 
акумулацијата и на други средства за инвестиции. 
Совладувањето на овие проблеми ќе исполни значи-
телен дел од наредната етапа. 

Појдовен услов за совладувањето на релативно 
големиот обем на инвестиции и на нивната струк-
тура е јакнењето на материјалната основа на здру-
жениот труд. Основно упориште на јакнењето на 
оваа основа, динамички посматрано, се наоѓа во 
интензификација на стопанисувањето и во брзиот 
растеж на продуктивноста' на трудот. Без интензи-
фикација "на стопанисувањето со порацргонално, 
користење на факторите на производството и на 
брзиот растеж на продуктвиноста на трудот, ра-
стежот на доходот не може да биде доволен и . за 
натамошниот развој на животниот стандард и за 
јакнење на материјалната основа на здружениот 
труд заради, остварување на големи инвестициони 
потфати. 

Јакнењето на материјалните основи на здруже-
ниот труд на подолг рок подразбира и усовршување 
на системот и на механизмот за распределба на до-
ходот. Системот за рапределба на доходот треба да 
ја затврди акумулацијата за проширена репродук-
ција како пропорци,ја на доходот. Општествените 
договори и самоуправните спогодби за распределба 
на доходот и на личните доходи претставуваат по-
четок на напорите во совладувањето на спротивнос-
тите помеѓу личните доходи и акумулациј.ата. Со 
нивното натамошно" усовршување поцелосно треба 
да се афирмира начелото според кое организациите 
на здружениот труд што остваурваат поголем до-
^од сразмерно поголем негов дел наменуваат за 
акумулацијата за проширена репродукција, неза-
висно од сите тековни инвестициони обврски и про-
грами. 

Расчекорот помеѓу формирањето на акумулаци-
јата за проширена репродукција и наменската 
структура на Инвестициите треба да се решава со 
мерки што му одговараат на системот на самоуп-
равните социјалистички односи, Проблемот 'за 
мобилноста на акумулацијата треба да се решава во 
рамките на одлучувањето во здружениот труд, би-
дејќи вистинското решение ќе произлезе од разво-
јот на механизмот на проширената репродукција 
врз основа на новиот Устав. Д о к о л к у процесот на 
здружување на трудот во нјасложените облици ќе 
тече побрзо, до толку акумулацијата побрзо ќе 
стекне доволна мобилност. 

Наспоредно се борбата за постојан и побрз рас-
теж на продуктивноста на трудот, рационалната 
употреба на акумулацијата претставува најважна 
материјална задача на наредната етапа. Поголемата 
ефикасност на акумулацијата на подолг рок, со ко-
ја се смета, ја сторува релативна нејзината недо-
волност. Почетокот на порационалната употреба на 

акумулацијата се наоѓа во многу посериозното под-
готвување на инвестиционите потфати и се поголе-
мата интеграција на развојните програми. Интегра-
цијата на развојните програми врз самоуправни 
основи, т. е. во здружениот труд, претставува нај-
важна форма на интеграција на трудот и на сред-
ствата, што го решава и проблемот за ефикасноста 
на самоуправното планирање. Оваа интеграција е и 
реална подлога за израснување на мошне сложени 
организми на здружениот труд, што би опфатиле 
голем број основни организации на здружениот 
труд и во дејностите што денеска не се техничко-
технолошки систем. Меѓусебно синхронизираните 
и интегрираните програми за развој нормално ќе 
имаат поширок финансиски потпор во остварувањето, 
што ќе им го прибават самоуправните спогодби. 
Мобилноста на акумулацијата треба да ја обезбедат 
и општествените договори и самоуправните спогодби 
врз основа на општествени" планови за методите,, 
формите и мерките за поттикнување на инвестицио-
ната ,активност во едни, односно за нејзиното огра-
ничување^ во други" дејности. 

Стопанскиот систем и неговиот инструментариум 
треба да поаѓаат од интересите на здружениот труд 
и-во целост да го поттикнуваат развојот на опште-
ствените односи врз самоуправни основи. Ослобо-
дувањето и развивањето на иницијатива на здру-
жениот труд во остварувањето на договорената 
политика на развојот зависи од степенот во кој 
здружениот труд е носител на општествената регу-
латива, наместо на државата и нејзините органи. 
При тоа "е битно да се постигне повисок степен на 
организирање на здружениот труд во репродук^ 
циони целини, вклучувајќи го формирањето на 
самоуправните интересни заедници и финанси-
с,ки асоцијации. Остварувањето на целите и на 
задачите на долгорочниот развој бара и претпоста-
вува најголем степен на усогласеност помеѓу заед-
нички утврдената политика на развојот и цело-
купниот инструментариум на стопанскиот систем и 
на развојната ориентација и на мерките што ќе се 
утврдуваат со петгодишните планови и со тековната 
економска политика. За таа цел треба да се интен-
зивираат напорите во натамошната изградба на 
стопанскиот систем, особено на проширената репро-
дукција и на самоуправното планирање. 

* * 
* 

Долгорочниот општествено-економскиот развој 
отвора широки можности и перспективи за развиток 

-на производствените сили и на социјалистичките 
самоуправни продукциони односи во целата југосло-
венска заедница и во сите нејзини подрачја. Со тоа се 
создаваат материјални и општествени услови за 
посестрана афирмација на општествено-економската 
положба на работниот човек, за се поцелосно задо-
волз^вање на неговите лични и општествени потреби, 
како и за развивање ^на сопствените творечки спо-
собности. 

Заради постигнување на поголеми, непосредни 
ефекти и на пооптимален економски и социјален 
развој, ќе биде потребно носителите на планира-
њето, од основната организација на здружениот 
труд до федерацијата, при подготовката на сопствени 
програми, заеднички програми и планови за развој, 
да ги земаат предвид целите и задачите на долгороч-
ната политика за развој на Југославија. Долгороч-
ните програми за развој во сите сектори на економ-
ската активност од заеднички интерес треба да 
стремат кон постигнување на оптимална гранска и 
регио-нална структура на југословенското стопан-
ство. Од тоа становиште утврдувањето и успешното 
остварување на заедничката политика на долгороч-
ниот економски развој има далекусежно значење за; 



Страна 1424. - Број 51 С:\ У ' - Ч П PI ( 'Т НА С Ф Р Л Петок, 24 октомври 1975 

натамошниот успешен4 материјален и општествен 
напредок на нашата заедница. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 163 
14 октомври 1975 година 

Белград 

Претседател 
на собранието на СФРЈ 

Киро Глигоров, с. р. 
. 

Претседател 
на Саборот на 
републиките и 

покраините, 
Зоран Полич, с. р; 

715. 

Врз основа на член 163 став 4 од Законот за на-
родната одбрана, („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/74), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМУМИТЕ ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНА И КОЛЕКТИВНА 

РБХ ЗАШТИТА ОД ВОЕНИ ДЕЈСТВА 

1. Граѓаните се должни, како минимум« задол-. 
жителни средства за лична РБХ заштита од воени 
дејства, да имаат: прв завој, заштитна маска (маска 
цивилна МЦ-1, маска детска ДМ-1)", заштитно на-
метало и стандарден" личен прибор за деконтами-
нација, ако со тие средства не се обезбедени по друг 
основ. 

Во недостиг на заштитните маски од став 1 на 
оваа точка, граѓаните можат за заштита од радио-
активни врнежи да користат прирачни маски. 

Наместо стандардниот личен прибор за деконта-
минација од став 1 на оваа точка, граѓаните се дол-
жни да ги обезбедат следните средства за лична де-

' зинфекција и деконтаминација: 20 грама прашок за 
деконтаминација, 50 грама детергент, 100 грама са-
пун, 25 грама сода бикарбона, 100 ml алкохол, 50 гра-
ма вата, 1 пакување хартиени шамичиња и 1 сирета 
против нервни бојни отрови. 

2. Организациите на здружениот труд и другите 
организации и заедници и државните органи (во на-
тамошниот текст: органите и организациите) се дол-
жни, како минимум задолжителни средства за колек-
тивна РБХ заштита на своите работници од воени 
дејства, да имаат: една прирачна аптека, едни носи-' 
ла и еден комплет за дезинфекција и деконтамина-
ција на луѓе, — на секои 50 вработени: еден комплет 
за деконтаминација на предмети; читач на личен до-
зиметар; радиолошки детектор и ,,хемиски' детектор 
за органите и организациите, и еден личен радио-
лошки дозиметар — на секои 10 вработени. 

3. За колективна РБХ заштита на станарите во 
станбени згради, органите и организациите што уп-
равуваат со станбените згради, се должни, како ми-
нимум задолжителни средства, да обезбедат" едни 
носила и една, прирачна аптека — на секои 20 ста-
нари, како и комплет за деконтаминација — за се-
која зграда. 

4. Прирачната аптека од точ. 2 и 3 на оваа одлу-
ка содржи: 10 први завои, 10 завои — преврски, 2 
стомачни завој а, 4 завои за изгореници, 10 пакувања 
стерилна газа, 1-0 триаголно! шамии, 10 пакетчиња 
фластер со стерилна газа, 3 пакувања обичен флас-
тер, 10 игли безопасни, едни ножици, еден молив и 
една болничарка торбичка. ' 

Комплетот за дезинфекција и деконтаминација 
на луѓе од точка 2 на. оваа одлука содржи: 1 kg пра-
шок за деконтаминација на телото, 250 g сода би-

карбона, 1,5 kg сапун, 2 литра чист алкохол, 1 kg 
вата, 50 пакувања хартиени шамичиња и 25 сирети 
против нервни бојни отрови. 

Комплетот за деконтаминација на предмети од 
точка 2 на оваа одлука содржи: 100 g капорит на 
секој 1 т 2 10% катастарски површини и 10 g де-, 
тергенти на 1 т 2 површини на машините и возилата. 

Комплетот за деконтаминација од точка 3 на 
оваа одлука содржи: 250 g капорит на секој стан, 
односно 1kg капорит на посебна семејна зграда. 

5. Се смета дека органите и организациите го 
обезбедиле минимумот задолжителни средства за ко-
лективна РБХ заштита од точка 2, односноv од точ-
ка 3 на оваа одлука, ако единицата на цивилната 
заштита што ја формирале за своите потреби рас-
полага со тие средства., ' 

6. Организациите на здружениот труд во чии 
деловни простории се собираат поголем број граѓа-
ни, како што се: железничките и автобуските ста-
ници, угостителските дуќани, кината, училиштата и 
др., се должни, покрај средствата за колективна 
РБХ заштита на' своите работници, да обезбедат и 
потребни количини на средствата од точка 2 на 
оваа одлука, заради колективна РБХ заштита на 
250Љ од просечниот број на граѓани што истовремено 

-можат да се затечат во тие простории. 
7. Општината, врз основа на процена на загро-

зеноста на определена територија со воени дејства, 
определува до кој рок граѓаните ќе ги набават 
определените средства за лична РБХ заштита, ка-
ко и роковите и приоритетите за опремување на 
органите и организациите со средствата од точ. 2 и 
3 на оваа одлука. 

8. Средствата предвидени со оваа одлука мораат 
да им одговараат на стандардите, односно на тех-
ничките услови на опремата за заштита од воени 
дејства; и да имаат атести за квалитетот. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за минимумот 
на задолжителни средства за лична и колективна 
заштита од воени дејства („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/70). 

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 736 
16 октомври 1975 година ч 

Белград 

Сојузен извршен совет 

^ ' ' Претседател, 
, Џемал Биедиќ, с. р. 

716. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
-13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
сериската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KURIER" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Kurier", од 31 август L975 го-
дина, што излегува на германски јазик во Виеш. 
Австрија. -

Бр. 650-1-2/184 
9 октомври 1975 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 
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717. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот . за внесувањето и растурањето на 
странски средства/за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр." 39/74), сојузниот се-
кретар за ^внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „TEMPO" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието „Tempo", број 39 од 26 сеп-
тември 1975 година, што« излегува на и т а л ј а н с к и 
јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/228 
9 октомври 1975 година 

Белград 
Заменик-сојузен 

секретар за внатрешни 
работи , 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА 

I 
^ . \ ' Се отповикува 
Јован Печеновиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Народна Репуб-

" лика Албанија. 

II 
' Се назначува 

Трајко Липковски, началник на Управата за Ис-
точна Европа и HP Монголија во Сојузниот секрета-
ријат за надворешни работи, за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Народна Република 
Албанија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 23 
6 октомври 1975 година -

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А 3 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА, РЕПУБ-

. ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна ' Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ ' 

Бојовић Божа Мило, Ћупић Михаила Павле, 
Драгић Саве Синан, Ђуришић Стојанов Владислав, 
Стругар Саве Илија, Табаш Обрада Момчило, То-
мић Симеуна Никола, Улићевић Алексе д-р Љубо-
мир, Вучинић Милутина Ниша, Вулековић Митра 
Веселин; 

- — за 'покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ -

Лековић Марка Владимир; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Анђелић Спасоја Милић, Бајагић-Паветић Дра-
г у т и н Бланка, Драшковиќ Петра Вучета^ Дуловић 
Мира Војислав, Дурутовић Јола Раде, Филиповци 
Петра Јован, Головић Мирчете Бошко, Јовићевић 
Вошка Нико, Контић-Бабић Живка Ката, Лазовић 
Војина Славо, Паовић Мирка Драгиша, Пешић Вуч-
ка Ђукан, Радоњић Радисава Јован. Раонић Радо-
сава Лазар, Шћепановић Јола Вељо, Томић Мла-
ђена Милан, Врбица Милоша Милица, . Вујовић 
Јована Василије, Вулановић Радосава Вељко, Жу-
гић Димитрија Јован; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА ' \ - . 

Човић-Средановић Тзура Вјера, Михаиловић 
Панта Милан, Радетић Илије Милева, Шеваљевић 
Илије Јелена, Весковић-Кадовић Света Мијиљка; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ђуришић Милосава Иконија, Ђурковић-Вуле-
тић Јована Косара, Илић Пера Никола, Ивановик 
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Јагоша Божидар, Ивановић-Поповић Петра Јулија, 
Калезић-Вујошевић Ђорђије Ружица, Лазаревић 
Николе Милован, Матовић-Чађеновић Б о т к а Стан-
ка, Равић-Меденица Михаила Вјера', Смиљка-Стру-
гар Томице Вуксановић, Шчекић Новака Милорад, 
Вучинић Новака Гојко, Вуковић-Терзић Милева, 
Златичанин Јована Рајко; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Мишковић-Драшковић Марка Милена. 

Бр. 83 
23 мај 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НД СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

О д В о е н а т а ' п о ш т а 5 5 7 3 С к о п ј е 

— за особено ^ истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетари: Бабић Милана Љубо, Д амиш Ивана 
Зоран,, Голубовић Драгослава Мирољуб, Озватић 
Јанеза Франц, Павић Станка Триво, Стефановић 
Чедомира Милан, Шултанц Драгутина "Иван, Тиши-
на Габриела Габријед, Тинтор Ђорђа Срето, Вук 
Андрије Владо,.,ЈЗаимовић Мује Хусеин, Живковић 
Бранка Слободан, Живковић Томислава Драгољуб, 
Живковић Томислава Драгиша; 

разводници: Ахмети Мусе Ибрахим, Бехрић Ра-
шида Муниб, Варна Јована Радосл-ав, Цвијановић 
Јована Ристо, Кузмић Веле Бела, Ма личанин Сте-
вана Вулета, Росић Миљка Јосије, Ристић Вукомира 
Славко, Рудић Ивана Бартул, Шимунић Мирка 
Златко; 

војници: Чубрило Гојка Стево, Драгићевић 
Васка Љубо, Гунчевић Јосипа Мато, Илиев Николе 
Величко, Ивановић Трајка Томислав, Јовановић 
Милисава Слободан, Јовић Које Милан, 'Лукачи Јо-
жефа Јожеф, Новаковић Чедомира Драгослав, Спа-
хија ,Жука Банош, Сперлић Радојице Чедомир, Сте-

фановић Милутина Драган, Сушец Фрање Јосип, 
Вујанац Витомира Миленко; 

О д В о е н а т а п о ш т а 7 3 4 5 С п л и т 

.. — за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војнико држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ.' 

водници — стажисти: Филиповић Јосипа Јосип, 
Јуровић Алојза Здравко, Милутиновиђ Момира Љу-
биша, Морина Бајрама Имер, Ракоњац Добривоја 
Предраг; 

десетари: Драгојевић Неђе Драго, Ђурић Петра 
Ратко, Јовишић Митоа Никола. Манце Стјепана' 
Дарко. Милекковић Миодрага Драгољуб, Нимчевић 

. Шиме Никола, Огрешевић Мехмеда Расим, Радова-
новић Ранка Бранислав, Сл аде Антуна Мате, Та-
њга Николе Миленко, Војнич Марка Леон; 

разводници: Радовановић Радована Сретен, Вуч-
ковић Драгољуба Небојша; 

војници: Алија Шефки Раиф, Богдан Љубе 
Вјекослав, Бозовичар Матевжа Матко, Божуровић 
Васе Зоран, Филиповић Милована Богдан, Финк 
Јожета Изидор, Голубовић Часлава Милан, Ислами 
Далипа Субари, Јефтић Драгољуба Топлица, Јова-
новић Мирољуба Бранимир, Кнежевић Стевана 
Бошко, Колман Јожа Марјан, Ковљен Остоје Ми-
лорад; Крегаљ Јанеза Иван, Оташевић Мирка Ми-
лија, Радић Јосипа Миленко, Радовић Борислава 
Мирослав, Секулић Славка Богдан, Стојановић Ми«"4 

рослава Драгослав, Шпендл Хинка Владимир; 

О д р а з н и е д и н и ц и и у с т а н о в и 

-w за особено истакнувале во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетари: Бурја Јанеза Јанез, Иљаз Аки Садик; 
разводник: Рис Милоша Маринко; 
војници: Миленковић Хранислава Зоран, Ми-

љановић Драгана Ђуро, Обад Кемала Џевад, Про-
кић Радисава - Славомир, Рукљач Стјепана Иван, 
Тасић Јована Милорад, Величковић Момчила То-
мислав. 

Бр. 85 
23 мај 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна ,Република Југослави-
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ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија " 
одлучува да се одликуваат: 

Од С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Дрљача Ђуре Драган, Ђерић ,Милана Илија; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Удовичић Ахмета Халил; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето . 
на4 концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во издигањето на в оси о-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

v Брадвица СтјепаначМиле; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ. 

Коњухоџић Ибрахима Ахмед, Ковач Саве Гојко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана ' 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Мишетић Мате Домогој, Шошевић Абида Шаћир, 
Взтјовић Ристе Милорад; 

, Од С Р Х р в а т с к а 

- за особени заслуги "и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Домијан-Катунар Ивана Даница, Филиповић-
-Домијан Ивана Алојзија, Грбчић Казимира Мари-
јан, Манестар. Јосипа Љубо; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во соз-

. давањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

-Метикош Николе Милица; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Цар Николе Емил, Драгутина Томислав, Мане-
в а р Јосипа Миливој, Павлић Ивана Иван, Турина 
Едуарда Цветко; 

—-за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО.БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Домијан Блажа Здравко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Антић Фрање Иван, Антић Миховила Иван, 
Антић Јурја Јурај, Антић Мате Петар, Бачић 
Фрање Данијел, Бакарчић Стјепана Иван, Барац 
Гргура инж. Драган, Баричевић Грге Мато, Брозо-
вић Мате Јосип, Црнић-Јаковац Мартина Драгица, 
Дешман-Маврић Миховила Славица, Девчић Ивана 
Иван, Домијан Срећка Емила, Д о м и ј а ^ Антона 
Миро, Франк Ивана Младен, Јежић Томе Јосип, 
Јурчић Николе Јурај , Ќатнић Рудолфа Рудолф, 
Кришковић Франка инж. Чедомир, Лончарић Петра 
Петар, Малинар-Мирош Антона Славица, Манестар 
Јосипа Анђелко, Манестар Петра Иван, Манестар 
Ивана Јосип, ,Марчеља Антона Вјенцеслав, Павелић 
Јерка Фрањо, Павлић-Блажевић Јосипа Злата, 
Сечен« Лушичић Андриј е Славица, Соколић Јосипа 
Здравко, Шегуља Јосипа Иван; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во издигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Јовановић Антона Здравко, Кошћић Ловре Мате, 
Кукуљан Јосипа Јосип, Манестар Петра Иван, Тон-
ковић Ловре Младен; - -

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Буторац Стјепана Павао, Драгинич Фрање Ми- . 
лан, Јеличић Јосипа Анђела, Јеличић-Побор С л е -
пана' Марија, Кршул-Лончарић Јосипа Маргарета, 
Мулц-Јаковдц Антона Катарина 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 

" ; СО МЕДАЛ' НА ТРУДОТ 

Антић Славка Ана, Антић Николе Луција, Б е - . 
нић Мате Фрањо, Блажић-Ковач Јосипа Марица, 
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Цар Јосипа Бранко, Цар Јосипа Иван, Цар Мари-
јана Марија, Цар Николе Вера, Диклић Стевана 
Арсен, Домијан Антона Јосип, Драчић Андрије 
Павао, Дражић-Светич Боже Марија, Фодловић 
Хашима Шабан, Фрковић Јуре Антон, Гафуровић 
Рамадана Азем, Галешић 'Дамјана Фрањо, Грбчић 
Маријана Гордана, Гршко-Антић Јосипа Катарина, 
Иванчић Ивана Бранко. Иванчић-Комбол Славка 
Марица, Јовановић Стјеиана Јосип, Јовановић 
Ивана Миливој, Јуринчић Роко Антон; 

Кланфар Стјепана Стјепан. Кларић Стјепана 
Владимир, Лончарић-Побор Луке Луција, Лончарић 
Ивана Марија, Лукатела Мирка Жељко, Маричић 

. Драгутина Иван, ,Маричић Мирка Иван, Марушић-
-Барац Креше Анка, Матејчић Ивана Иван, Ма-
тејчић Ернеста Ивица, Маврић-Балас Станка Вера, 
Мујановић Хашима Хусеин, Павелић Милана Вла-
димир, Перичић Антона Паве, Побор-Цар Ивана 
Елма, Рукавина Андриј е Иван, Суботић Душана 
Свето,. Томић Јакова Никола, Вукасовић-Манестар 
Албина Радојка, Здравковић Миодрага Милан, Зе-
кић Шиме Јосо, Жарић Петра Милорад; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Албанеже Валтера Никола, Барберић Андрије 
Иван, Блашковић Катарине Иван, Цар Јосипа Јо.-
сип, Цар Јосипа Златан, Цвитковић Бранка Влатко, 
Филиповић Петра Марко, Франић Луке Рајко, 
Кабалин Петра Винко, Калањ Маријана Божидар/ 
Лигатић Фрање Златан, Швоб Јосипа Винко, Тата-
ловић Милоша Богдан, Тонковић Миховила Антон, 
Вељачић Ивана Мате. 

Бр. 87 
27 мај 1975 година 

Белград' 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип, Броз Тито, с. р. 

придонес за унапредувањето на пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и Соединети Држави на Мексико 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Jose" Ваггоѕо, претседател на Лигата на друшт-
вата на Црвен крст. 

Бр. 92 
2 јуни 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува 

— за заслуги во ,развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Федеративна Република Бразил 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Donatelo Grieko, извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Федеративна Република Бразил во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

, Бр. 93 
2 јуни 1975 година 

Белград 
Претседаѓел 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка' 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува 

— за извонредни заслуги на развивањето на 
плодната соработка на Црвениот крст на Југосла-
вија и Лигата на друштвата на Црвен крст и за 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

714. Основи на заедничката политика на дол-
горочниот развој на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија до 1985 
година — — — — — — — — — 1389 

715. Одлука за утврдување на минимумите 
задолжителни средства за лична и ко-
лективна РБХ заштита од воени дејства 1424 

716. Решение' за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Kurier" — — 1424 

71,7. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Tempo" — 1425 

Укази - - - - . - . - - - - - 1425 
Одликувања — — — — — — — — — 1425 

Меѓународни договори' — — — — — — 861 


