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846. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕ-
СТВЕН ПЛАН ЗА 1959 ГОДИНА 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Сојузниот општествен план за 1959 година, 
што го усвои Сојузната народна скупштина на сед-
ницата на Сојузниот собор од 26 ноември 1958 го-
дина и на седницата на Соборот на производите-
лите од 26 ноември 1958 година. 

П. Р. Бр. 10 
28 ноември 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамбол иќ с. р. 

СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 
ЗА 1959 ГОДИНА 

П Р В Д Е Л 
Г л а в а I 

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ПЛАН ЗА 1959 ГОДИНА 

Тргнувајќи од основните економскотолитички 
цели и задачи на Општествениот план за стопан-
скиот развој на Југославија од 1957—1961 година, од 
нивното остварување во 1957 и 1958 година, како 
и од резултатите на досегашниот стопански развој, 
кои особено се оглодат: 

во силниот пораст на индустриското производ-
ство, што во изминатиот период беше една од бит-
ните карактеристики на стопанскиот развој; во на-
предокот остварен во селскостонанското производ-
ство, како и во досегашните вложувања и мерки и 
во проширената матори јална и организациона осно-
ва за понатамошното унапредување на селското сто-
панство во порастот на активноста во другите обла-
сти на призводството и во услужните дејности; 

во зголемувањето на надворешнотрговската ра -
змена, а особено во брзото зголемување на извозот 
што доведе во 1958 го дигаа до намалување на де-
фицитот на трговскиот и платниот биланс; 

во високото ниво на стопанските инвестиции во 
основните фондови во 1958 и во поранешните години; 

во остварениот пораст на личната потрошувачка 
и на општествениот стандард, — 

и тргнувајќи од фактот дека стопанскиот систем 
и методите на организацијата и функционирањето 
на стопанството постојано се развиваа и усовршу-
ваа, што дава се поповолни услови за понатамошен 
стопански развој. 

Општествениот план за 1959 година ги поставува 
следните основни задачи: 

1) да се зголеми обемот на производството и на-
ционалниот доход во сите области така што во 
наредните години да се овозможи остварувањето 
на производствените задачи на Општествениот план 

за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 
година; особено да се оствари зголемување на про-
изводството во селското стопанство со полно иско-
ристување на досегашните инвестициони вло-
жувања; 

2) да се оствари пораст на продуктивноста на 
трудот во сите стопански области како основица 
за стабилен пораст на производството и за подобру-
вање на животните услови на населението; за таа 
цел покрај вложувањата што ги унапредуваат ripo^ 
изводните сили да се усовршува системот на распоч 
делбата на доходот и на наградувањето, како и ме-
тодите на работата во стопанските организации; 

3) во согласност со зголемувањето на продук-
тивноста на трудот и на производството да се 
оствари пораст на реалната лична потрошувачка и 
на животниот стандард во целост, особено на работ-
ниците и службениците; при тоа да му се посвети 
особено внимание на снабдувањето на градовите и 
индустриските центри со селскостопански про-
изводи; 

4) да се обезбедат зголемени вложувања во 
станбената изградба, школството,. здравствената за-
штита и комуналните објекти; 

5) да се обезбеди понатамошен пораст на извозот 
на селскостопански и особено на индустриски про-
изводи, а со зголемувањето на извозот да се усо-
гласи увозот така, што да се намали што повеќе 
текуштиот дефицит на платниот биланс; 

6) к а ј инвестиционите вложување во стопан-
ството да се продолжи во прв ред со изградбата 
на започнатите објекти и со реконструкцијата на 
застарените погони; да се започне изведување пред 
се на оние нови проекти што се важни за оства-
рувањето на производствените задачи предвидени 
со Општествениот план за стопанскиот развој на 
Југославија од . 1957—1961 година; задржувајќи ја 
сегашната структура на вложувањата, да се обрне 
посебно внимание на инвестиционото вложување 
во селското стопанство и во трговијата; 

7) со цел за поефикасно и порационално ко-
ристење на инвестиционите средства на стопанските 
организации, да се остварува обединување на сред-
ствата на стопанските организации наменети за 
инвестиции и нивното заедничка вложување според 
структурата на инвестициите предвидена со пер-
спективниот план; 

8) да се продолжи со спроведувањето на поли-
тиката на помагање побрзиот развој на стопански 
неразвиените подрачја со понатамошно инвести-
ционо вложување и со остварување на другите 
услови за тој развој. 

В Т О Р Д Е Л 
НАСОКИ ЗА РАЗВИТОК НА СТОПАНСТВОТО ВО 

1959 ГОДИНА 

Г л а в а II 
ОПШТЕСТВЕНИОТ БРУТО ПРОИЗВОД 

И НАЦИОНАЛНИОТ ДОХОД 
I. Производство 

1) Тргнувајќи од достигнатото ниво на прои-
зводството во 1958 година, од материјалните и оп-
штествените услови, како и од основните цели и 
задачи за понатамошен развој на стопанството, се 
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предвидува дека во 1959 година ќе се оствари след-
ниот пораст на општествениот бруто производ и на 
националниот доход: 

— во милијарди динари 
— во теку штите цени 

1959 

1957 19581) 1959 1958 

1958 

1957 

Општествениот 
бруто производ 4.123,9 4.399,8 4.939,7 112,3 106,7 

Националниот 
доход 1.780,6 1.819,3 2.057,1 ИЗД 102,2 

Движењето на општествениот бруто производ 
и на националниот доход го покажува следниот 
преглед: 

— во цените од 1956 година 
— во индексна броеви 

1957 1958 1959 1959 

1956 1957 1958 1956 

1961 

1956 

Општествениот 
бруто производ 123,4 105,0 111,0 143,8 157,5 

Националниот доход 122,9 100,4 111,7 137,9 154,1 

Порастот на општествениот бруто производ и на 
националниот доход во 1957, 1958 и 1959 година, 
т. е. во првите три години од петгодишниот период 
би изнесувал просечно годишно 12,9% односно 11,3%. 

Според тоа, националниот доход на еден жител, 
а со оглед на годишниот пораст на населението 
од 1,2°/о, би пораснал во 1959 година во однос на 
1958 година за 10,3%. 

2. Порастот на производството според намената 
кој се предвидува во 1959 година, спореден со по-
растот на производството во 1957, 1958 и 1961 го-
дина, го покажува следниот преглед: 

— во цените од 1956 година 
— во индексна броеви 

1957 1958 1959 1959 1961 

1956 1957 1958 1956 1956 

Стопанството 
— вкупно 

Средствата 
за производство 
— средствата . 

на трудот 
— предметите 

на трудот 
Средствата 

на потрошу-
вачката 

123.,4 105,0 111,0 143,8 157,5 

124,6 106,6 111,7 148,4 158,6 

117,7 118,1 110,2 153.2 149,6 

126,1 104,2 112,1 147,4 160,6 

121,1 102,2 109,5 135,6 155,4 

3. По одделни стопански области се предвидува 
следниот пораст на бруто производството: 

— во милијарди динари 
— во текуштите цени 

1959 

1957 1958 1959 1958 

1958 

1957 

Стопанството 
— вкупно 
Индустрија 
Селското 
стопанство 

Шумарството 
Градежни-

штвото 
Сообраќајот 
Трговијата, 

у гостите л е тв ото 
и туризмот 

Занаетчиството 

4.123,9 
2.070,0 

989,3 
67.6 

279,8 
256,0 

255.3 
205,9 

4.399,8 
2.342,0 

884.5 
67,1 

332,0 
255.6 

2-86,7 
231,9 

1.939,7 
5.617.0 

.060,2 
70,0 

333,5 
293.9 

315.2 
249,9 

112,3 
111,7 

119,9 
104,3 

100,5 
115,0 

109,9 
107.8 

Движењето на бруто производот по стопански 
области се гледа од наредниот преглед: 

— во цените од 1956 година 
— во индексним броеви 

1957 1958 1959 1959 

1956 1957 1958 1956 

1961 

1956 

Стопанството 
— вкупно 123,4 105,0 111,0 143,8 157.5 
Индустријата 119,9 111,4 110,6 147,8 167,9 
Селското 

111,4 

стопанство 137,6 86,3 119,8 142,2 142.7 
Шумарството 100,7 99,3 104,5 104.5 102.9 
Градежништвото 122,7 117,3 99,5 143,3 1673 
Сообраќајот 116,7 102,6 107,0 128.1 1Ђ4Д 
Трговијата, 
у гостите л ств о то 
и туризмот 127,6 108,,9 109.5 152,2 141,1 
Занаетчиството 115,5 110,7 106,8 136,6 143,2 

Ваквиот пораст ја обезбедува материјалната 
структура на призводството потребна за оствару-
вање на задачите и целите на планот за 1959 
година. 

II. Расподелба 
1. Во 1959 година се предвидува следното дви-

жење на општествениот бруто производ и на увозот-
извозот на стоки и услуги, пресметани по внатре-
шните цени: 

— во милијарди динари 
~ во тек у т ките цени 

1959 

1957 1958 1959 

1958 

1957 

Општествениот 
бруто производ 4.123.9 4.399,8 4.939,7 112,3 106,7 

Увозот на стоки 
и услуги 464,9 511,3 534,1 104,5 110,0 

Извозот на 
стоки и услуги 406,3 444,6 505.7 113,7 109,4 

Ваквото движење на општествениот бруто про-
извод овозможува значително повисоко ниво на 
размената со странство и на таа основа намалување 
на дефицитот во платниот биланс, а со тоа и неоп-
ходни услови за постабилен развој на стопанството. 

2. Со спроведувањето во живот на овој план 
и на мерките од текуштата економска политика ќе 
се осигури во основа следната расподелба на вкуп-
но расположивите средства:1) 

•— во милијарди динари 
— во теку штите цени 

1959 

1957 1958 1959 1958 

1958 

1957 

106,7 
ИЗД 

89,4 
99,3 

118,7 
99,8 

112.3 
112,6 

Вкупно располо-
живи средства 4.152,5 4.509,0 4.99-1,3 110,7 108,в 

Производствена 
потрошувачка 
на предмети 
на трудот 2.199,5 2.416.0 2.702,5 111,9 109,8 

Вкупни стопан-
ски инвестиции 564,3 562,9 597,0 106,1 99,8 

Лична потрошу-
1.096.6 110,4 вачка 993,2 1.096.6 1.165,0 106,2 110,4 

Општествен 
стандард 174,5 \ 186,8 209,8 112,3 107,0 

Државни органи 
\ 186,8 

и народна 
одбрана 211,0 220.3 223,7 101,5 104,4 

Општествени ре-
зерви и друго 10,0 26,4 93,3 — — 

Врз основа на таквото движење на вкупно ра -
сположивите средства се предвидува пораст на нето 
расположивите средства1) од 6,6% во 1958 година на 
9,3% во 1959 година. 

') Во оваа и во наредните табели 1958 година претста-
вува проценка што е извршена од страна на Сојузниот 
завод за стопанско планирање. 

1) Вкупно односно нето расположивите средства прет-
ставуваат општествен бруто производ односно национален 
доход по размената со странство, намален — зголемен за 
преносот на средствата и коригиран 3q износите на кач-
кулативните и билансните девизни резерви и за корек-
турите на средствата. 
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Г л а в а III 
ИНВЕСТИЦИИ 

1. Раководејќи се во инвестиционата политика 
од принципите поставени во Општествениот план 
за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 
година, во 1959 година треба да му се посвети вни-
мание на довршувањето на започнатите и започну-
вањето, пред сб, на оние нови објекти што се важни 
за остварувањето на производствените задачи на 
Петгодишниот план, потоа^ца вложувањата за уна-
предување на селското стопанство и трговијата, 
како и на изградбата на енергетски и сообраќајни 
капацитети во согласност со сеопштествените би-
ланси. Исто така во 1959 година треба да се про-
должи со вложувањата со цел за побрз стопански 
развој на Народна Република Македонија, Народна 
Република Црна Гора и Автономната Косовско-ме-
тохиска Област. 

Расположивите средства на Општиот инвести-
ционен фонд, v како и на другите инвестициони 
Фондови, треба да се насочат во наведените правци. 
При тоа треба да се настојува средствата на опште-
ствените инвестициони фондови на народните ре-
публики, околиите и општините првенствено да се 
користат за унапредување на селското стопанство, 
градежништвото, индустријата на градежни ма-
теријали и занаетчиството, за вложувања во трго-
вијата со цел за подобро снабдување на град-
ското население, а во областа на нестопанските ин-
&естиции — покрај станбено-комуналната изградба 
— особено за изградба на објекти за потребите 
на посветата и здравствената заштита. 

За да се постигне поефикасно насочување на 
средствата од инвестиционите фондови, потребно 
е сите заинтересирани државни и општествени 
органи да ја спроведуваат политиката на обедину-
вање на тие средства на многу поширока основа 
отколку досега. 

2. Вкупните инвестициони вложувања во 1959 
година (стопански и нестопански инвестиции) се 
предвидуваат со околу 748 милијарди динари. Од 
тоа инвестициите на општествениот сектор (опште-
ствените инвестиции) изнесуваат околу 665 мили-
јарди динари. 

Потребно е да се настојува во извршувањето на 
овој план да не се пречекорат предвидените про-
порции во поглед на обемот на инвестициите. 

3 Од средствата што ќе се вложат во опште-
ствените инвестиции, во фондовите на обртните 
средства (обртните фондови) ќе се вложат околу 99 
милијарди динари, а во фондовите на основните 
средства (основните фондови) — околу 566 мили-
јарди динари. . 

Во 1959 година се предвидува нешто поголемо 
користење на средствата од странските заеми за 
увоз на опрема, така што инвестициите во основните 
фондови од домашни средства треба да изнесуваат 
околу 509 милијарди динари 

4 Од вкупните бруто општествени инвестиции 
во основните фондови се предвидува дека во 1959 
година за нестопански инвестиции ќе се потрошат 
околу 120 милијарди динари, односно 21°/в. При ова 
ниво на ^стопанските инвестиции треба спрема 
претходната година да се зголемат инвестициите за 
општествениот стандард, а значително да се нама-
лат издатоците за изградба на управни згради. 

На стопанските инвестиции од 1957 година за-
клучно со планираните инвестиции во 1959 година 
треба да достигнат 61% од вкупниот обем на ^ с т о -
панските инвестиции предвидени за периодот од 
1957—1961 година.1) 

5. Во 1959 година бруто вложувањата во основ-
ните фондови ќе изнесуваат околу 446 милијарди 
динари. Во тоа е опфатена амортизацијата во износ 
од НО милијарди динари, колку што се предвидува 
дека од амортизационите средства ќе се потрошат 
за замена на основните средства. Новите инвестиции 

') Не е земено цредвид зголемувањето на цените на 
инвестиционите блата, — 

во основните ' фондови би изнесувале, според тоа, 
околу 336 милијарди динари. 

Со вака планираните инвестиции во 1959 година, 
за три години од петгодишниот перид (1957—1959) 
бруто вложувањата во основните фондови треба 
да сочинуваат околу 62% од вкупно предвидените 
стопански инвестиции во целиот планиран период.1) 

Се предвидува следната структура и дина-
мика на општествените инвестиции во основните 
фондови: 

— во милијарди динари 

Инвести-
ции во 

1959 

Индекси Структура во •/• Инвести-
ции во 

1959 

1959 

1957 

1959 

1996 1957 1958 1959 

Вкупно 566,0 121,5 101,6 100,0 100,0 100,0 
Нестопански 

инвестиции 120,0 108,2 103,4 23,8 20,8 21,2 
Стопански 

инвестиции 446,0 125,7 101,1 76.2 79,2 78.8 

6. Од вкупните стопански инвестиции, акуму-
лацијата (нето стопанските инвестиции во основ-
ните и рбртните фондови) изнесува во 1959 година 
417 милијарди динари или 20,3% од националниот 
Доход. 

Со оглед на таквата акумулација (во основните 
фондови 308, а во обртните фондови 109\шлијарди), 
како и на значителното активирање на инвестицио-
ните вложувања од изминатите години, се предви-
дуваат следните промени во порастот и во одно-
сите на основните и обртните фондови: 

— во милијарди динари 
Индекс Структура во */# 

1959 
1957 1957 1956 1959 

Фондови во стопан-
ството т- вкупно 5.900 112,9 100,0 100,0 

во тоа: 
— основните фондови1) 4.736 111,9 80,2 79,5 
— обртните фондови 1.164 117,1 19,8 20,5 

Побрз пораст »а обртните од основните фон-
дови треба да осигури подоброто користење на 
производствените капацитети во 1959 година. 

Во структурата на производствените фондови 
учеството на обртните фондови треба во 1959 година 
да изнесува 20,5%, спрема 19,8°/о во 1956 година, 
додека учеството на основните фондови треба да 
се намали од 80,2% во 1956 — на 79,5% во 1959 
година. 

7. Согласно со основните принципи на инвести-
ционата политика утврдени во Општествениот план 
за стопанскиот развој на Југославија во периодот 
од 1957—1961 година, во 1959 година расположивите 
средства за инвестиции треба во одделни стопански 
области првенствено да се користат за следните, 
цели: 

1) во областа на индустријата и рударството — 
предвидените инвестициони вложувања од 204 ми-
лијарди динари за изградба односно реконструкција 
на оние објекти чие производство го обезбедува 
извршувањето на основните задачи на стопанскиот 
развој во наредните години. Притоа треба со по-
брзо темпо да се изградуваат објектите на електро-
стопанството и објектите за производство на ре-
продукциони материјали. Другите инвестициони 
вложувања треба да се насочат кон извршувањето 
на задачите поставени во перспективниот план, 
при што треба да се води сметка за веќе започна-
тите објекти и да се настојува истите што побргу 
да се завршат; 

2) во областа на селското^ стопанство — пред-
видените инвестициони вложувања во износ од 83 

0 Годините 1958 и 1959 се прикажани врз база на 1957 
година, која го вклучува ефектот на ревалоризацијата. 
Податоците за сеп окото стопанство се дадени според про-
ценката од Сојузниот завод за стопанско планирање. Пода-
тоците ја опфаќаат основицата за амортизацијата. 
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милијарди динари за продолжување на процесот 
на забрзан развиток на поледелството и сточар-
ството. Поради тоа се предвидуваат, покрај другите 
инвестициони вложувања, и значителни вложувања 
во опремата и . за хидромелиорациони работи во 
житородните подрачја, како и на територијата на 
НР Македонија. Покрај тоа, се предвидува дека 
позначителни средства ќе се вложат за набавка 
на добиток, за изградба на објекти за потребите 
на сточарството, за агромелиорации на пасиштата 
и ливадите, за изградба на објекти за преработка 
и складирање на селскостопански производи, за 
подигање насади и за други намени; 

3) во областа на водостопанството — предви-
дените средства од 5 милијарди динари за регули-
рање на тековите и одбраната на селскостопанското 
земјиште од поплави и порои; 

4) во областа на шумарството — покрај сред-
ствата наменети за одгледување и нега на шумите 
предвидените средства во износ од 8 милијарди ди-
нари за забрзана изградба на шумски комуника-
ции во непристапните шумски комплекси, за 
доградување и комплетирање на комуникациските 
системи во недостаточно отворени шуми и за на-
бавка на опрема на шумските стопанства, а на прво 
место на опрема за градба на комуникации; 

5) во областа на градежништвото — предвиде-
ните средства од 13 милијарди динари за зголему-
вање на механизацијата на градежните претприја-
тија и за набавка на машини и друга опрема; 

6) во областа на сообраќајот — предвидените 
средства во износ од 97 милијарди динари за по-
усогласен развој на превозните капацитети — возни 
и пловни средства по гранки на сообраќајот; како 
и за проширување на железничката мрежа и за 
зголемување на пропусната сила на постојните 
пруги, за продолжување на започнатите работи на 
изградба и проширување на поморските луки, реч-
ните пристаништа и* аеродромите, и за натамошна 
изградба на патната мрежа, за проширување на 

. возниот парк на градскиот сообраќај, за изградба 
на УКБ-врски на друга опрема и објекти на по-
штенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај; 

7) во областа на Трговијата, угостителството и 
туризмот — предвидените средства во износ од 30 
милијарди динари за реконструкција на постој-
ните и за изградба на нови складови за сместување 
на селскостопански производи, за проширување и 
модернизирање на мрежите на продавниците, за 
изградба на конзумно-преработувачки капацитети, 
за реконструкција и модернизирање на постојните 
и за изградба на нови угостителски капацитети, за 
изградба на комунални објекти во поважните тури-
стички места, како и за набавка на технички сред-
ства за превоз и чување на стоки; 

8) во областа на занаетчиството — средствата 
во износ од околу 6 милијарди динари за ордова, 
модернизирање и проширување на занаетчиските 
капацитети. 

За да се остварат наведените задачи на инве-
стиционата изградба во 1959 година со средствата 
предвидена со планот, неопходно е поголемо ште-
дење и дисциплина во користењето на располо-
живити инвестициони средства. Тоа мора да се 
постигне со избор на најекономични решенија, при 
што треба да се води сметка за можностите за по-
стигање потребен ефект по пат на' реконструкции 
на постојните капацитети. Освен тоа, инвеститорите 
мораат со изведувачите на градежните работи одно-
сио со произведувачите на опремата да создадат по-
цврсти меѓусебни обврски во поглед на цените како 
и во поглед на сроковите за изградба на одделни 
објекти односно за испораката на определена 
опрема за да се активираат во што пократко време 
инвестиционите вложувања и одделни објекти да 
се стават во погон во предвидениот срок. 

8. Со оглед на предвидената расподелба на ин-
вестиционите средства, во 1959 година се предвидува 
следната структура на стопанските инвестиции по 
области: 

1957 
— во милијарди динари 

Процена 1958 1959 

b а о, а 
U н 

И* 
а а 
и н 

£ ОЈ 
& Qi 
£ * U t* 

Индустрија и 
рударство 161,2 45,4 206,0 46,8 204.0 45,9 

Селско сто-
45,9 

панство 60,1 14,1 72,0 16,3 83,0 18.6 
Шумарство 8,5 2,4 5,5 1,2 8.0 1,8 
Градежништво 13,4 3,8 16,0 3,6 13,0 2.9 
Сообраќај 90,0 25,3 105,0 23.8 97,0 21,7 
Трговија и 

угости-
телство 22,6 6,4 27,0 6,1 30.0 6,7 

Занаетчиство "5,0 1,4 6,0 1,4 6,0 1.3 
Водосто-

панство 4,1 1,2 3,5 0,8 4 50 1,1 
В к у п н о 354,9 100,0 441,0 100,0 446,0 100 0 

За инвестирање во основните фондови во 1Р59 
година се предвидуваат средства во Општиот инве-
стиционен фонд во износ од 226 милијарди динари, 
а за инвестирање во обртните фондови во износ 
од 24 милијарди динари за давање заеми на оние 
инвеститори чии објекти се финансираат од Оп-
штиот инвестиционен фонд. 

9. Во рамките на инвестициите по одделни сто-
пански области предвидени се средства за пона-
тамошен развиток иа стопански неразвиените под-
рачја . Во смисла на одредбите од Општествениот 
план за стопанскиот развој на Југославија од 1957 
до 1961 година по основот на гарантираните инве-
стициони вложувања од сојузните средства ќе се 
инвестира на територијата на Н Р Македонија изно-
сот од 18,0 милијарди динари, на територијата на 
Н Р Црна Гора износот од 18,0 милијарди динари и 
на подрачјето на Автономната Косовско-метохпека 
Област износот од 12,5 милијарди динари. 

Со цел за побрз стопански развиток на другите 
стопански неразвиени подрачја, Сојз^зниот извршен 
совет преку Сојузниот и републичките заводи за 
стопанско планирање ќе ги определи тие под-
рачја, ќе ги проучи нивните програми и планови 
на стопанскиот развиток,t и врз основа на тоа ќе 
предложи соодветни методи на финансирање на 
нивниот развој. По завршувањето на овие подго-
товки, во текот на 1959 година ќе се започне со 
остварувањето на оние проекти чија изградба е во 
согласност со основните задачи на овој план, а од 
средствата предвидена со овој план за изградба на 
нови објекти, од нераспоредените средства на овој 
план, како и од соодветните средства предвидени 
во плановите на народните републики. 

Г л а в а IV 
ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА И ОПШТЕСТВЕН 

СТАНДАРД 
I. Лична потрошувачка 

" 1. Тргнувајќи од предвидениот пораст на на-
ционалниот доход во 1959 година, реалниот обем 
на личната потрошувачка треба да се зголеми 
вкупно за околу 6,2%, односно за 5.0% на жител. 
Сметајќи со проценетиот пораст на личната потро-
шувачка од 4,6% во 1958 година, како и со зголему-
вањето остварено во 1957 и 1958 година, заклучно 
со 1959 година ќе биде постигнато зголемување на 
реалниот обем на личната потрошувачка од околу 
27%, спрема 1956 година. Со таквото зголемување 
во 1959 година, порастот на реалниот обем на лич-
ната потрошувачка за трите години (1957—1959) би 
изнесувал просечно околу 8%, спрема 6—1% колку 
што е предвиден, во Општествениот план за стопан-
скиот развој на Југославија од 1957—1961 година 
просечен годишен пораст. 

2. Во рамките на таквиот пораст на личната 
потрошувачка, а во согласност со предвидениот по-
раст на продуктивноста на "трудот во 1959 година, 
треба да се. обезбеди пораст на просечните реални 
плати на зашилените работници и службеници за 
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б%. Со тоа за првите три години (1957—1959) би 
биле остварени околу 65% од предвидениот пораст 
на просечните реални плати за периодот од 1957 до 
1961 година. 

Личната потрошувачка на селскостопанскитв 
производители во 1959 година треба да се зголеми 
џо согласност со зголемувањето на селскостопан-
ското производство. 

3. Реален пораст на личната потрошувачка во 
1959 година ќе биде овозможен: 

— со понатамошниот пораст на индустриското 
производство, кое обезбедува пораст на располо-
живите средства за потрошувачка (вклучувајќи ги 
резервите) за околу 11%; 

N — со очекуваниот пораст на селскостопанското 
производство, особено на некои производи важни за 
снабдувањето на градовите, како што се млекото, 
зеленчукот и овошјето; 

— со увозот на готови стоки во износ од 12 
милијарди девизни динари; 

— со увозот на основни прехранбени производи, 
и со усогласувањето на извозот на вакви производи 
со потребите на вантрешната потрошувачка. 

4. За да се обезбеди планираното зголемување 
на реалната лична потрошувачка и на реалните 
плати, Сојузниот извршен совет во рамките на сво-
ите овластувања ќе презема мерки за остварување 
на утврдената политика на пораст на животниот 
стандард. 

За да се обезбеди порастот на личната потро-
шувачка потребна е: 

1) да се оствари предвидениот пораст на про-
изводството и на доходот, а посебно на произво-
дите од индустријата и селското стопанство наме-
нети за лична потрошувачка; 

2) да се одржуваат стабилни односи на па-
зарот; 

3) да се обезбеди реализација на предвидениот 
увоз на потрошни стоки и со тоа да се влијае врз 
подобра снабденост на пазарот; 

4) со кредитна политика да се обезбеди нор-
мално движење на резервите на потрошни стоки во 
однос на нивото и темпото на порастот на произ-
водството и потрошувачката. 

За подобрување на животните услови и на 
реалната лична потрошувачка на работниците и 
службениците од посино значение е: 

1) да се оствари побрз пораст на продуктивно-
ста на трудот во стопанските организации кеја треба 
да се поттикнува со усовршување системот на на--
градувањето и на организацијата на трудот; 

2) народните одбори да ги преземат сите по-
требни мерки за подобро снабдување на градовите 
со селско стопански производи. Заради тоа народ-
ните одбори треба да преземаат мерки како за 
зголемување и насочување на производството на 
одделни производи важни за снабдувањето, така и 
ва подобра организација на снабдувањето; 

3) средствата на општинските и околиските ин-
вестициони фондови повеќе да се користат за уна-
предување и проширување на капацитетите на сто-
панските организации што се занимаваат со сна-
бдување на градовите, како и на капацитетите на 
угостителството за општествена исхрана и на сер-
в и с н а за разни услуги на граѓаните; 

4) општинските и Околиските народни одбори 
да обезбедат контрола над формирањето на мало-
продажните цени на селскостопанските производи 
и на услугите и енергично да го спречуваат нео-
правданото зголемување на цените; 

5) политиката на Општинските и околиските 
народни одбори во поглед на цените на комунал-
ните услуги и кириите, како и височината на оп-
штинските такси и на општинскиот данок на про-
мет, да биде во согласност со потребата за Обез-
бедување стабилноста на цените и за побрзо зголе-
мување на реалните' плати на зашилените. 

II. Општествен стандард 
1. Во 1959 година се предвидува понатамошно 

Проширување на оние служби што треба да при-
донесат за подобрување на општествениот стан-
дард. Особено внимание треба да му се обрне на 

проширувањето на школскиот простор, на зголе-
мувањето на бројот на здравствените установи и 
на подобрувањето на функционирањето на здрав-
ствената служба, на проширувањето на капаците-
тите на сервисите за одржување на становите и на 
другите дејности на општествениот стандард. Во 
овие области ќе се зголеми приливот на школувани 
кадри, што ќе овозможи понатамошно подобрување 
на фукционирањето на овие служби. Во согласност 
со таквиот развој ќе се зголемат во 1959 година 
средствата за лични и материјални расходи во овие 
области. 

Со порастот на бројот на запослените и на 
нивните приходи, се зголемуваат средствата на 
социјалното осигурување. На таа основа е потре-
бно да се оствари подобра организација и пора-
ционално функционирање на оваа служба. 

2. Во 1959 година се предвидува пораст на 
општествените инвестиции во објектите на опште-
ствениот стандард од околу 15 милијарди динари 
или Околу 15% над оствареното ниво во 1958 го-
дина, така што тие во 1959 година да достигнат ниво 
од 110 милијарди динари. Со тоа инвестиционите 
вложувања во општествениот стандард од опште-
ствените средства би изнесувале во периодот од 
1957 — 1959 година околу 294 милијарди динари или 
54% од планираните вложувања за целиот период 
од 1957 — 1961 година1). 

3. Во 1959 година од општествените средства ќа 
се. инвестираат во станбената изградба во градо-
вите околу бб милијарди динари или 12% повеќе 
одошто во 1958 година. Со тоа од 1957 година, а 
заклучно со 1959 година во градската станбена из-
градба ќе се вложуваат околу 183 милијарди ди-
нари општествени средства или 60°/о од планира-
ните инвестиции за петгодишниот период од 1957—• 
1961 година1). 

За станбената изградба во 1959 година од осо-
бено значење е преземањето на поефикасни мерки 
за унапредување на градежништвото и занаетчи-
ството и спроведувањето во живот на мерките пре-
земени во 1958 година за порационална станбена 
•изградба. 

Во 1959 година треба да се поттикне побрзото 
решавање на постојните комунални проблеми, осо-
бено развојот на сервисите за домаќинството и ра-
звојот на детските установи. За ова треба да се 
мобилизираат средствата на стопанските организа-
ции, на политичкотериторијалните единици и на 
самите граѓани. Општинските народни одбори тре-
ба да им дадат поголема помош на станбените за-
едници во развивањето на разни служби и сервиси 
за помош на домаќинството. 

Покрај тоа, потребно е и во републичките оп-
штествени планови да му се обрне поголемо вни-
мание на обезбедувањето на средствата за изград-
ба на крупни комунални објекти во поголемите 
градови и во индустриските центри. 

Со цел за зајакнување на дисциплината во по-
глед на наменското трошење на фондовите за кре-
дитирање на станбената изградба ќе се пропишат? 
соодветни мерки во врска со работењето на овие 
фондови. 

4. Со оглед на заостанување^ на изградбата во 
Областа на школството и здравствената заштита, 
како во однос на предвидените вложувања така 
и на постојните потреби, неопходно е во текот на 
1959 година да се зголемат инвестициите наменети 
за зголемување на школскиот простор и на капа-
цитетите на здравствените установи. За таа цел е 
потребно народните републики и народните одбори, 
а исто така и стопанските организации при соста-
вувањето на плановите за трошење на инвестици-
оните средства од своите фондови да ги зголемат 
инвестиционите вложувања за развој на овие обла-
сти од општествениот стандард. 

Г л а в а V 
БУЏЕТИ 

1. Зголемувањето на стопанската активност кое 
се цредвидува за 1959 година, зголемувањето на 

*) Не е земено предвид зголемувањето на цените на 
инвестиционите блага. 
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платите на државните службеници, како и потре-
бата од понатамошен развој на службите на опште-
ствениот стандард и на другите јавни служби, Го 
условуваат понатамошниот пораст на буџетските 
расходи. Овој пораст, со оглед на предвидениот по-
раст на националниот доход, треба да се движи во 
границите до 17% во однос на достигнатото ниво 
на расходите во 1958 година односно до 12% ако 
се исклучи предвиденото зголемување на расхо-
дите што имаат стопанска намена (регресите и 
дотациите на стопанството, разликите во цените во 
работењето со странство, расходите за унапреду-
ван е на стопанските области). Покра ј зголемува-
њето на средствата на административниот дел од 
б штетите наменет!* за покривање на законските 
созрски во врска со зголемувањето на платите и 
инвалидските принадлежности, основниот дел од 
зголемувањето треба да се употреби за развој на 
службите од општествениот стандард што се зао-
станати зад предвидувањата од перспективниот 
план, а во прв ред за развој на ш к о л с т в о м и здрав-
ствената заштита. Зголемувањето на расходите во 
^ожавната управа треба да се ограничи на на јну-
ж н а мера, бидејќи тие во изминатите години беа 
сразмерно повеќе зголемени отколку другите. 

По натамошното подобрување на квалитетот на 
работата на јавните служби треба да се бара во по-
добра организација на овие служби и во порацио-
нално трошење на средствата за нивното ф и н а н -
сирање. Во врска со тоа, државните органи и са-
мостојните установи треба да им обрнат многу по-
големо внимание на прашањата за. подобрување 
организацијата на работата, штедењето и поеконо-
мичното трошење на буџетските средства. 

2. Расходите на сојузниот буџет за 1959 година, 
споредени со соодветните расходи за 1957 и 1958 
година, се предвидуваат во следниот износ: 

— во Милиони динари 
1959 1958 

1957 1958 1959 1958 1957 

I. Вкупни расхо-
ди на сујузни-

317.6141) 335.951 
без 

за 
од-
без 

за 
ре-

116.243 

от буџет 
Расходи 
расходите 
народна 
брана и 
дотациите 
народните 
публики 

во тоа: 
1) администрати-

вен дел од бу-
џетот, со бу-
џетската ре-
зерва 37.324 

2) отплата на за -
емите и на на-
ционализира-
ниот имот 12.290 

3) регреси и до-
тации за сто-
панството 39.409 

4) унапредување 
на стопански-
те области и 

392.950 117,0 105,8 

118.591 158.440 133,6 102,0 

47.807 54.507 114,0 128,1 

13.349 15.408 115,4 108,6 

37.028 47.925 129,4 94,0 

5) 

нуклеарна 
н ер гија 
покритие 
разликата 
цените во 
ботењето 
странство 

е-
1 

на 
во 

ра -
со 

13.333 15.191 15.600 102,7 113,9 

13.887 5.216 25.000 479,2 37,6 

0 Во Ш57 година регресите и дотациите, средствата за 
покритие на разликата во цените во работењето со стран-
ство и средствата за унапредување на стопанските области 
(освен средствата за нуклеарна енергија) исплатени се од 
сојузните фондови формирани за односните цели, а не* од 
буџетот. Овде и овие исплати се покажани како буџетски 
расходи, за да се добијат споредливи големини 

Порастот на сојузните расходи во поголем дел 
настанува поради порастот на потребите на сто-
панството што се финансираат од сојузниот буџет. 
Од 39.849 милиони зголемување расходите на со-
јузниот буџет (во кое не се засметува зголемува-
њето на расходите за народна одбрана), на адми-
нистративниот дел од буџетот отпаѓаат 6.700 ми-
лиони, а 33.149 милиони треба да се потрошат за 
исплата на регресите и дотациите за стопанството, 
за израмнување на разликата во цените во работе-
њето со странство и за отплатување на ануитетите 
по странски заеми. Средствата предвидени за зго-
лемување на административниот дел од буџетот на -
менети се, и тоа: 895 милиони за зголемување на 
платите и придонесите врз платите врз основа на 
законските прописи, 632 милиони за законско зго-
лемување на инвалидските принадлежности, 2.864 
милиони за буџетска резерва, 1.542 милиони за 
исплата на ненамирените обврски, а остатокот од 
767 милиони — за зголемување на материјалните 
расходи и за дотации на установите со самостојно 
финансирање. 

3. Вкупните расходи за народна одбрана (ли-
чни и материјални расходи, расходи за изградба 
на сообраќајници и инвестиции во воената инду-
стрија што се финансираат од Општиот инвести-
ционен фонд) треба во 1959 година да изнесуваат 
199.000 милиони, спрема 181.700 милиони колку ќе 
се потроши во 1958 година. Учеството на вкупните 
расходи за народна 'одбрана во националниот доход 
ќе изнесува 9,7% во 1959 година спрема 10,0% во 
1958 година. 

4. Во сојузниот буџет се предвидуваат дота-
ции за народните републики по пат на учество во 
сојузниот данок на промет. При утврдувањето на 
износот на ова учество земено е предвид зголему-
вањето на буџетските потреби на народните репу-
блики, како и можностите со кои тие располагаат 
за покривање на зголемените потреби. 

Г л а в а VI 

ОПШТЕСТВЕНИ РЕЗЕРВИ 
1. Заради обезбедување на планираниот развој , 

за отстранување на евентуални отстапувања и не -
рамномерности во извршувањето на планот и за 
создавање постабилни односи на пазарот, Опште-
ствениот план за 1959 година предвидува формира-
ње на резерви. 

2. Општествените резерви за 1959 година што 
ќе ќ стојат на располагање на Федерацијата се 
предвидуваат во износ од 50 милијарди динари. 

Овие средства можат да се употребат за зголе-
мување на државните материјални резерзи и де-
визните резерви, како и за посебна стопанска ре-
зерва на федерацијата . 

3. Потребно е и при Составувањето на плано-
вите и буџетите на народните републики, околиите 
и општините да се предвидат соодветни резерви 
со кои би се обезбедило постабилно остварување 
на планските задачи во текот на годината. 

Г л а в а VII 

СТОПАНСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 
1. Општествениот план за 19-59 година предви-

дува 'понатамошно (проширување на стопанската 
соработка со странство, и тоа: 

— пораст на извозот на индустриски произво-
ди, особено на производи на бродоградбата, обоена-
та металургија, текстилната и дрвната индустрија , 
металната и електроиндустријата и прехранбената 
индустрија; 

— пораст на вкупниот извоз на селскостопан-
ски производи, при што се зголемува извозот на 
сточарски и овоштарски производи, а се намалува 
извозот на по леде леки производи — поради нама-
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леното селскостопанско производство во 1958 го-
дина; 

— пораст на вкупниот увоз поради зголемува-
њето на увозот на репродукциони материјали, осо-
бено на оние што се наменети за унапредување на 
селскостопанското производство, при што тој по-
раст е значително успорен во однос на поранешни-
те години; 

— пораст на нестоковните приходи, особено од 
поморскиот сообраќај, странскиот туристички про-
мет и трговските услуги; 

— зголемување на средствата за отплатување 
на обврските, што се поголеми одошто во претход-
ните години; 

— склучување нови кредитни аранжмани за ф и -
нансирање на увозот на опрема и други производи, 
како и извесен износ на средствата за кредитирање 
на нашиот извоз; 

— проширување на техничката соработка и на 
производствената кооперација, на размената на 
искуства и на техничка документација. 

2. Предвиденото зголемување на извозот спо-
редено со претходните години ги покажува след-
ните односи: 

1957 
— во милијарди динари 

1958 
(процена 
на оства-

рува-
њето) 

1959 1958_ 
1957 

1959_ 
1958 

— во милијарди динаои 
1957 1958 1959 

(процена 
на оства-

рува-
њето) 

Вкупен ЈГЗВОЗ 120,1 135,8 154,0 113,1 113,4 
— извоз на инду-

стриски прои-
зводи 85,5 92,8 107,5 108,5 115,8 

•— извоз на сел-
скостопански 
производи 28,5 38,5 41,0 135,0 106,5 

г— извоз на прои-
зводи на шу-
марството 6,1 4,5 5,5 73,8 122,2 
3. Се предвидува пораст на извозот на инду-

стриски производи од 92,8 милијарди динари во 
1958 на 107,5 милијарди динари во 1959 година т. е. 
за 15,8%. Ваквото зголемување на извозот на ин-
дустриски производи се засновува врз предвиде-
ниот пораст на индустриското производство, осо-
бено на производи наменети за извоз. Со цел за 
остварување на така значајниот пораст на извозот 
ќе биде потребно производните и извозните прет-
пријатија да преземаат благовремено организаци-
они мерки за обезбедување на производите и на 
пазарите за извоз на индустриски производи во 
наведениот обем. 

4. Се предвидува зголемување на вкупниот 
увоз на репродукциони материјали за околу 10% 
— во однос на 1958 година. Зголемувањето на уво-
зот на репродукциони материјали за индустријата 
изнесува околу 7%, а тоа треба да обезбеди плани-
ран пораст на индустриското производство од 11%, 
како и очекуван извоз на индустриски производи. 
Поосетно се зголемува увозот на репродукциони 
материјали за потребите на селското стопанство. 

Се предвидува нешто помал увоз на стоки за 
лична потрошувачка со оглед на зголемувањето 
на домашното производство на соодветни произво-
ди. Исто така, се очекува и нешто помал увоз на 
опрема — во однос на 1958 година. 

Сојузниот извршен совет дополнително ќе 
утврди кој дел од средствата предвидени за увоз 
на опрема треба да се издвои за потребите на ин-
вестициите што се финансираат од средствата со 
кои располагаат стопанските организации и фондо-
вите и од средствата на државните органи. 

5. Значаен позитивен ефект врз билансот на 
плаќањата во 1959 година се очекува од селскосто-
панското ^ производство. Се предвидува следниот 
однос меѓу извозот на селскостопански производи 
и увозот на основни прехранбени производи: 

Извозот на селскосто-
пански производи 28,5 38,5 41,0 

Увозот на основни пре-
хранбени производи 37,3 34,3 30,6 

С а л д о — 8,8 + 4 , 2 + 10,4 
Учеството на основните прехранбени производи 

во вкупниот увоз од 29,6% во 1956 и 16,9% во 1958 
— треба да се намали на 14,7% во 1959 година. 

Наведениот ефект на селскостопанското про-
изводство врз билансот на плаќањата е помал кога 
ќе се земе предвид осетното зголемување на увозот 
на средства за производство наменети за селското 
стопанство. Увозот на вештачки ѓубриња од 780.000 
тони во 1958 година се зголемува на 1,040 ООО тони 
во 1959 година. 

6. Зголемувањето на активата од нестоковниот 
промет во 1959 година ќе изнесува околу 2,5 мили-
јарди. Ова треба да дојде и како резултат од по-
растот на вкупните нестоковни приходи од 39 ми-
лијарди во 1958 година — на 43 милијарди динари 
во 1959 година, и на вкупните нестоковни расходи 
— од 15,2 на 16,7 милијарди динари. Пораст на не-
стоковните приходи се очекува од' зголемувањето 
на капацитетите на трговската морнарица и желе-
зничкиот транспорт, како и од натамошното уна-* 
предување на странскиот туристички промет, тр-
говските услуги и др. 

7. Како резултат од напред предвидените дви-< 
жења во стопанските односи со странство потребно 
е, според тоа, да се оствари понатамошен пораст на 
сопствените девизни приходи од извозот на стоки 
и од нестоковниот промет — за околу 12,5%, со тоа 
што вкупните девизни расходи — заедно со зголе-
мените отплати на обврските и со нераспоредените 
средства — да не пораснат повеќе од 6,2%. 

Со вакви движења треба да се обезбеди нама-
лување на текуштиот дефицит на платниот биланс 
за околу 17%. 

8. За да се остварат предвидените пропорции 
на платниот биланс особено се укажува на потре-
бата од посилна контрола на увозот, како и на по-
требата од посилно поттикнување на извозот, по-
себно на индустриски производи, по пат на соодве-
тно регулирање на надворешната трговија и на при-
мена на други мерки на стопанската политика. 

9. Дополнителните потреби и барања за стран-
ски средства за плаќање, — над предвидените со 
планот, како и над нераспоредените средства — 
треба да се одобруваат ако се остварат заштеди па 
одделни позиции на плаќањето или се обезбедат до-
полнителни странски средства за плаќање. 

Г л а в а У Ш 
ПАЗАР И ЦЕНИ 

1. Предвидениот развој на производството и на 
потрошувачката во 1959 година дава основа за по-
полно усогласување на односите на пазарот. За 
стабилноста на пазарот е од особено значење да се 
осигури планираниот обем и структурата на про-
изводството, увозот и извозот, кои ќе овозможат 
формирање на расположиви стоковни фондови спо-
ред предвидениот развој на одделни видови потро-
шувачка. Со цел за создавање на постабилни одно-
си на пазарот исто така е потребно да се обезбеди 
пополнување на резерви, *во согласност со развојот 
на производството и потрошувачката. 

За обезбедувањето на стабилизација на паза-
рот и на цените од особена важност е да се запази 
планираното ниво на инвестиционата и буџетската 
потрошувачка, како и порастот на личните доходи 
на населението, што повеќе да се усогласи со пора-
стот на продухтивноста на трудот. 

2. Покрај усогласувањето на материјалните 
односи на пазарот, како основен фактор во форми-
рањето на цените, потребно е благовремено да се 
интервенира со соодветни мерки и со контролирање 
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на цените, заради отстранување на оние фактори 
во стоковниот npotfefc ј^гго можат да доведат до не-
оправдан пораст, ila пеглите. 

3. Се поголемиот Обем и разновидноста на 
стоковниот промет, што се резултат од постоја-
ниот пораст на Црризводството и потрошувачката, 
бараат да се преземаат мерки за развивање и усо-
вршување на системот и организацијата на сто-
ковната размена, а посебно на прометот на селско-
стопански производи. Општинските и околиските 
народни Одбори треба да продолжат со спроведу-
вањето на мерките за подобрување на снабдуваа 
њето на градовите и на потрошувачките центри. 
Од особено значење е истовремено да се вршат по-
големи вложувања за модернизирање и проширу-
вање на капацитетите на стопанските организации 
што се занимаваат со снабдување. 

Г л а в а IX 
КАДРИ, З А П О С Л Е Н О Ј ! И ПРОДУКТИВНОСТ 

НА ТРУДОТ 
1. За да се обезбеди зголемување на производ-

ството и на продуктивноста на трудот, во 1959 го-
д и ^ треба да се продолжи со спроведувањето на 
ќерките што обезбедуваат систематско подобрување 
на структурата на постојните кадри во поглед на 
нивната стручност. За таа цел треба понатаму да 
се зголемуваат средствата наменети за редовно шко-
лување на младината, а исто така да се овозможува 
ti стручно и дополнително образование на активно-
то население. 

Во работата за подигање стручноста на постој-
ните кадри посебно место им припаѓа на стопан-
ските организации и нивните здруженија во општи-
ните и околиите, чија .дејност во иднина треба да 
биде далеку повеќе насочена во тој правец. 

Досегашните вложувања за проширување на 
материјалната база на школството заостануваат 
зад предвидувањата на Општествениот план за сто-
панскиот развој на Југославија од 1957—1961 година 
и зад приливот на ученици во училиштата. Потребно 
е во 1959 година да се зголемат вложувањата во 
изградбата на школски простор, особено за основни 
училишта во осумгодишно траење во поголемите 
градови и индустриските центри, а исто така и во 
другите подрачја каде што мрежата на тие учи-
лишта е недостаточна. 

Понатамошните вложувања на средствата од 
фондовите за кадри во 1959 година треба да придо-
несат за проширување и подобрување на матери-
јалната база на стручното школство. Со цел за што 
поуспешно остварување на програмата за развиток 
на стручните училишта и на нејзиното усогласу-
вање со современите потреби на стопанството, не-
опходно е да се обезбеди единствено дејствување на 
сите фондови за кадри на политичкотериторијал-
ките единици, за да бидат расположивите средства 
на тие фондови што поцелосно и порационално 
искористени. 

2. Во 1959 година се предвидува пораст на обе-
мот па запосленоста од околу 125.000 лица. Со таков 
пораст на запосленоста во неселскостопанските деј-
ности се овозможува заложување на целиот при-
раст на активното население, како и понатамошно 
преминување на еден дел од активното население 
од селското стопанство во населскостопански деј-
ности. 

Со оглед на досегашниот брз пораст на запосле-
носта во нерелскостопанските дејности, во 1959 го-
дина треба да се преземат мерки што ќе ја попречат 
таквата тенденција и да се усогласи развојот на 
запосленоста во овие дејности со вистинските по-
треби за функционирање на службите и со можно-
стите што провлекуваат од приливот на школува-
ните кадри. 

3. Понатамошниот пораст на продуктивноста 
на трудот претставува една од основните цели на 
економската политика во 1959 година. Мерено 
со општествениот производ на еден запослен^ во 
1959 година се предвидува пораст на продуктивноста 
на трудот во општествениот сектор на стопанството 
од околу 6%, а во индустријата и рударството од 
околу 6,5%. Со тоа просечната продуктивност на 

трудот во општествениот сектор на стопанството во 
1959 година би била поголема за 21% во однос на 
1956 година — спрема 28,7%, колку што е во Опште-
ствениот план за стопанскиот развој на Југославија 
од 1957—1961 година предвидено за 1961 година. 

Сојузниот извршен совет ќе обезбеди следење 
и анализа на дејството на установите, на инстру-
ментите и другите елементи на нашиот стопански 
систем и ќе презема соодветни мерки за усовршу-
вање на системот во правецот на поттикнувањето 
на побрзиот пораст - на продуктивноста на трудот., 

Стопанските организации треба да го оствару-
ваат порастот на продуктивноста на трудот со усо-
вршување на системот на наградувањето, со уна-
предување на организацијата на трудот и производ-
ството, со подобрување на условите за работа и ж и -
вотот на зашилените, како и со зголемување на 
работната дисциплина. Во своите планови стопан-
ските организации треба што порационално да го 
усогласат односот меѓу зголемувањето на запосле-
носта и продуктивноста на трудот. Средствата на 
фондовите на стопанските организации наменети за 
инвестиции треба особено да се користат за такви 
вложувања што овозможуваат рационализација на 
процесот на производството и зголемување на про-, 
дуктивноста на трудот. 

Т Р Е Т Д Е Л 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИТЕ ОБЛАСТИ 

Г л а в а X 
ИНДУСТРИЈА 

1. Се предвидува дека порастот на физичкиот 
обем на индустриското производство во 1959 година 
ќе изнесува околу 11% во однос на 1958 година. Со 
ова зголемување и со зголемувањето настанато во 
1957 и 1958 година ќе се остварат 63% од предвиде-
ното зголемување на производството според Опште-
ствениот план за стопанскиот развој на Југославија 
од 1957—1961 година. 

По одделни индустриски гранки може да се 
очекува следното движење на физичкиот обем на 
производството: _ _ _ _ _ -

1959 1959 1959 

Гранки на дејноста 1958 1957 1956 
Производство на електроенергија 111 130 161 
Производство и преработка на 

јаглен 108 111 115 
Производство и преработка 

на нафта 118 134 172 
Црна металургија 114 124 155 
Обоена металургија 106 112 124 
Производство и преработка 

на неметали *09 114 136 
Метална индустрија 111 126 152 
Бродоградба 110 120 145 
Е л ектроин ду етри ј а 118 144 194 
Хемиска индустрија 118 146 172 
Индустрија на градежни 

материјали 115 125 143 
Дрвна иду стрија 109 117 135 
Индустрија на хартија 104 108 122 
Текстилна индустрија 111 125 144 
Индустрија на кожа 108 120 137 
Индустрија на гума 108 112 140 
Прехранбена индустрија 123 127 165 
Графичка индустрија 106 122 144 
Индустрија на тутун 69 100 85 

В к у п н о : 111 123 144 
2. Предвидениот пораст на индустриското про-

изводство во 1959 година се засновува- на: 
— извршените реконструкции во одделни инду-' 

стриски дејности, а особено во прехранбената, х е -
миската и металната индустрија; предвидените а к -
тивирања на значајни нови капацитети во металур-
г а ата, производството на неметали и хемиската 
индустрија; понатамошното користење на резервите 
во постојргите индустриски капацитети и соодветното 
проширување на енергетската база; 

— понатамошното вклучување на слободните 
капацитети од воената индустрија во производ-
ството за цивилни потреби, како со самостојно про-
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изводство на финални артикли така и со коопера-
ција со други индустриски претпријатија; 

— обезбедувањето на нормално снабдување со 
основни суровини и репродукциони материјали; 

— преземањето на соодветни мерки за пора-
ционално користење на одделни видови енергија и 
репродукциони материјали, за да се обезбеди по-
требната снабденост на индустријата; 

— понатамошното заменување на поважните 
увозни суровини и репродукциони материјали (како 
што се: јагленот за коксирање и антрацитот, дело-
вите од машини и уреди, производите на хемиската 
и медицинската индустрија и др.) со домашни су-
ровини и материјали; 

— порастот на продуктивноста на трудот со 
усовршување на организацијата на производството, 
на кооперацијата и поделбата на трудот и со подо-
бро користење на постојните резерви во капаци-
тетите; 

— насочувањето на движењето на личните до-
ходи на работниците во смисла на остварувањето 

на односи пгѓо поттикнуваат на продуктивност на 
трудот и на стабилност на стопанските организации 
во поглед на работната сила. 

3. Се предвидува следниот развој на индустри-
ското производство по економско-технолошки гру-
пации: 

1959 
1958 

1959 
1957 

Достигање во 
1959 во однос 
на предвиду-
вањето за 1961 

во °/о 
Енергетика 110 120 52 
Репродукциони материјали 109 122 57 
Градежни материјали 110 115 50 
Опрема 113 128 76 
Лична потрошувачка 114 126 78 

Вкупно: 111' 123 63 
Во рамките на ваквиот пораст на производ-

ството се предвидува следното движење на произ-
водството на некои најважни производи: 

Достигање 
во однос на 

Ед. 
мерка 

Произведено 
1956 

Предвидено 
во производство во Индекс 

1959 1959/56 

предвидениот 
пораст до 
1961 во •/• 

Енергетско производство 
Електроенерги ј а ООО MWh 5.048 8.120 161 72 
Јаглен ООО т 17.101 20.270 119 39 
Сурова нафта 1» 294 570 194 50 
Преработка на нафта »» .890 1.170 131 61 

Основни метали 
Челик ООО т 887 1.232 139 71 
Бакар (блистер) т 29.384 34.000 • 116 43 
Алуминиум т 14.662 24.000 164 46 

Производи наменети претежно за 
селско стопанство 

Вештачки ѓубриња ООО т 187 312 167 22 
Трактори парч. 2.961 6.600 223 102 
Селскостопански машини т 14.722 28.000 190 56 

Производи наменети претежно 
за сообраќајот 

Бродови поморски ВРТ 34.500 157.000 455 158 
Камиони и камионети парч. 2.765 4.200 152 44 
Шински возила т 12.560 46.160 368 98 

Производи наменети претежно за 
градежништвото 

бб Цемент ООО т 1.555 2.115 136 бб 
Тули мил. парч. 813 1.156 , 142 44 
Дрвни вештачки плочи т 14.500 25.000 172 21 
Шпер плочи м* 24.688 38.000 154 79 
Машини и уреди 

за градежништвото т 5.121 12.600 246 37 
Бетонско железо т 87.149 t 130.000 149 93 

Производи наменети претежно за личната 
потрошувачка 

276.000 220 86 Радио апарати парч. 125.449 276.000 220 86 
Памучни, волнени 

62 и свилени тканини ООО м2 222.988 288.580 129 62 
Обувки*) ООО рала . 22.814 30.610 134 93 
Шеќер т 148.748 270.000 182 67 
Тутунски преработки мил. парч. 17.229 19.200 111 41 

4. Со цел за усогласување на производството 
на енергија и на репродукциони материјали со 
оствареното побрзо темпо на индустриското про-
изводство според Општествениот план за стопан-
скиот развој на Југославија од 1957—1961 година, 
а особено со порастот на финалните производи 
(опрема, лична потрошувачка), потребно е да се 
обезбеди пораст на следните расположиви коли-
чини хидроенергија и суровини од домашното про-
изводство: 

— во милијарди динари 
— цените од 1956 година 

Достигну-
вање во 

1959 во од-
нос на 

предвиде-
ниот по-

т е 1958 1959 1959 1959 р а с т д о 
1958 1936 1961 во °/t 

Хидроенергија 
Суровини: 

од рударството 
од сел. стопанство 
од шумарството 

В к у п н о 

17 25 28 110 165 65 

57 
84 
46 

70 77 111 135 
121 123 144 

53 
70 

49 52 108 113 100 
65 

*) Со занаетчиско производство. 

204 243 278 115 136 
Според тоа, користењето на суровинската база 

во целост расте во согласност со предвидувањата 
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од Општествениот план за стопанскиот развој на 
Југославија од 1957—1961 година. 

5. Поради порастот на потрошувачката на елек-
троенергија над количините предвидени со Опште-
ствениот план за стопанскиот развој на Југославија 
од 1957—1961 година, а особено поради порастот на 
широката потрошувачка на оваа енергија, како и 
поради задоцнувањето на пуштањето во погон на 
некои енергетски објекти, можни се повремени те-
шкотии во снабдувањето со електроенергија. По-
ради тоа е потребно по пат на посилно диферен-
цирање на одделни ставки во тарифниот систем, 
според расположивата електрична енергија, да се 
влијае за порационална потрошувачка и нејзино 
насочување ка ј одделни категории во 'рамките на 
пропорциите на планот. Освен тоа, за порационално 
користење и заштеда на енергија треба да влијаат 
и соодветните реконструкции на енергетските по-
стројки. 

Порамномерно производство на јаглен треба да 
се постигне со постимулативен систем на цените и 
со подвозна тарифа диференцирана според сезоната 
на превозот. 

6. Извозот на индустриски производи, во согла-
сност со поставките од Општествениот план за сто-
панскиот развој на Југославија од 1957—1961 годи-
на, расте побрзо од производството. Спрема прет-
ходната година се предвидува зголемување на изво-
зот од околу 16%. Најголем пораст се очекува к а ј 
валавичните производи на алуминиум, машинската 
опрема, бродовите и прехранбената индустрија. 

Сметајќи со зголемувањето на замената на уво-
зните суровини, со контролата на увозот, со ште-
дењето во потрошувачката на увозни материјали, 
со подоброто користење на домашната суровинска 
база, како и со релативно високите резерви на 
извесни видови репродукциони материјали созда-
дени во претходните години, се предвидува пораст 
на увозот на репродукциони материјали за потре-
бите на индустријата само за околу 7% — во однос 
на претходната година, при пораст на индустриско-
то производство од 11%. 

7. Во 1959 година треба да се продолжи со по-
интензивни вложувања во енергетиката, во капа-
цитетите за производство на вештачки ѓубриња, 
во обоената металургија, во шеќераните и другата 
прехранбена индустрија, во индустријата на гра-
дежни материјали и во дрвната индустрија како и 
во понатамошните реконструкции во преработувач-
ката индустрија. Во тоа особено треба со располо-
живите инвестициони средства да се опфатат ре-
конструкциите со цел за заштеда на енергија, за-
мената на увозните-репродукциони материјали, осо-
бено на увозните 'Делови за склопување, како и 
реконструкциите на капацитетите за кожи и обув-
ки, на хемиската и фармацеутската индустрија и 
на друга индустрија на потрошни стоки. 

Освен тоа, заради побрзо развивање на капаци-
тетите предвидени со Општествениот план за сто-
панскиот развој на Југославија од 1957—1961 годи-
на, треба и понатаму да се спроведува здружува-
њето на стопанските организации и нивните фон-
дови, пред е§ за зголемување на производството 
на суровини и на репродукциони материјали во-
општо. 

Г л а в а XI 
ГРАДЕЖНИШТВО 

1. Во согласност со обемот и структурата на 
инвестициите во 1959 година, се предвидува след-
ната вредност на производството во областа на гра-
д е ж н и ш т в о т о ^ ^ 

— во милијарди динари 
— во текуштите цени 

Индекс 

Вкупно1) 332,0 333,5 100,5 
Стопански објекти 204,8 198,0 96.7 
Нестопанска! објекти 127,2 135,5 106.5 
*) Опфатено е производството на стопанските орга-

низации (проегстантски организации, градежни, град ежи о-

До крајот на 1959 година, со оствареното гра-
дежно производство во 1957 и 1958 година, ќе се 
извршат околу 58% од вкупно предвидениот обем 
на градежните работи за периодот од 1957—1961 
година. 

2. За извршување на планираниот обем на гра-
дежните работи во 1959 година во областа на гра-
дежништвото се предвидуваат бруто инвестициони 
вложувања во износ од 13,0 милијарди динари. Од 
овие средства износот од околу 11,5 милијарди ди-
нари ќе се употреби за набавка на градежна меха-
низација и транспортни средства. 

Со инвестициите предвидени за 1959 година и 
со веќе вложените средства во 1957 и 1958 година 
ќе се остварат околу 58% од вкупно предвидените 
инвестиции во областа на градежништвото во пе-
риодот од 1957—1961 година. 

Напоредниот пораст на обемот на градежните 
работи и на инвестиционите вложувања укажува 
на релативното заостанување на механизацијата на 
градежништвото и на потребата од нејзино што по-
рационално користење со подобро организирана ра-
бота. 

Развитокот на капацитетите за завршни граде-
жно-занаетчиски работи заостанува зад зголемениот 
обем на работите, што ја успорува и поскапува из-
градбата на објекти на општествениот стандард. 
Поради тоа е потребно народните одбори, граде-
жните и градежно-занаетчиските стопански орга-
низации и односните установи да му обрнат осо-
бено внимание на што побрзиот развиток на овие 
капацитети. 

3. При предвиденото зголемување на механиза-
цијата и подобрување на организацијата на изве-
дувањето на работите се очекува понатамошно зго-
лемување на продуктивноста на трудот, па се прет-
поставува дека нема да настапи зголемување на 
бројот на работниците во однос на бројот на зало-
жените во 1958 година. 

4. Во општиот пораст на индустриското про-
изводство се предвидува соодветно обезбедување 
на градежни и Други материјали за вградување. 
При зголемување обемот на производството на тие 
материјали потребно е, во исто време, и побрзо 
проширување на нивниот асортиман, а особено на 
шупливите, тенкоѕидни производи од глина и од 
други лесни материјали и префабрицирани еле-
менти, при неопходно воведување на типизација и 
стандардизација на производите врз основа на 
усвоениот модул за координација на мерките во 
градежништвото. 

Г л а в а XII 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО 
1. Се предвидува дека физичкиот обем на сел-

скостопанското производство во 1959 година ќе биде 
поголем за околу 39% од просекот во периодот од 
1951/55 година, за околу 3°/о од обемот на производ-
ството во 1957, а за околу 21% од оценетиот обем 
на производството во 1958 година. 

Во рамките на ваквото движење на вкупното 
селскостопанско производство се предвидува во 
1959 година следниот обем по одделни гранки: 

И н д е к с и 
1951/55 = 100 1957 = 100 1958 = 100 

Поледелство 152,4 96,2 136,2 
Овоштарство 97,2 114,9 119,4 
Лозарство 123.2 121,2 114,2 
Сточарство 139,8 113,3 104.8 
Рибарство 141,7 113,3 106,3 
Домашна преработка 98,6 103,4 102,1 

занаетчиски и монтажни претпријатија, претпријатија за 
истражувачки работи), како и градежните работи на инве-
ститорите во сопствена режиЈа и индивидуалната граде-
жна дејност. 
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К а ј некои поважни селскостопански производи 
1959 година се предвидува следното. производ-

ство: 
— во 

1957 
илјади тони 

1958 1959 
Пченица и 'рж 3.380 2.700 3.200 
Пченка 5.660 3.700 5.700 
Шеќерна репка 2.030 1.300 2.300 
Тутун 63,3 36,0 60 
Компир 3.310 2.500 3.150 
Месо 492 540 566 
Млеко 2.309 2.350 2.750 
Главна производствена задача за 1959 година е 

понатамошниот пораст на производството на н а ј -
важните гранки од селското стопанство — поледел-
ствотО и сточарството. Во поледелството основно е 

зголемувањето на производството на пченица и 
пченка, а потоа на индустриски култури и зелен-
чук . Во сточарството првенствена задача е порастот 
на производството на месо и млеко. Во согласност 
со предвидените вложувања и мерки треба во соо-
дветна сразмера, да се зголеми производството и во 
другите гранки \ т селското стопанство* 

Со остварување на предвидената структура на 
селскостопанското производство треба да се задово-
лат потребите од исхрана на населението и потре-
бите на индустријата и на надворешнотрговската 
размена. 

2. Сметајќи со наведениот обем на производ-
ството и со оценетите пренесени резерви на селско-
стопански производи, во 1959 година се предвидува 
зголемување на вкупниот извоз на селскостопански 
птзоизводи, спрема 1953 година — за околу 6,5%. 
Меѓутоа е потребно и производителските и тргов-
ските организации поцелосно да ги искористуваат 
постојните можности ^за проширување на асорти-
манот и за подобрување на квалитетот на разно-
видните селскостопански производи и нивните пре-
работки наменети за извоз (на пример: на раниот 
зеленчук, овошјето, производите од живинарството 
и др.). 

Увозот на репродукциони материјали и на ви-
сокопродуктивен добиток во 1959 година се пре-
двидува во износ од 14.800 милиони девизни динари, 
односно за околу 41% повеќе од оценетата реали-
зација во текот на 1958 година. Увозот на селско-
стопански машини, меѓутоа, се намалува од 6,8 ми-
лијарди во 1958 година, на околу 4,1 милијарди де-
визни динари во 1959 година, бидејќи во исто време 
позначително се зголемува увозот на делови за до-
машно производство на трактори и други машини. 

3. Со цел за Остварување на наведениот обем на 
производството, на селскостопанските организации 
во 1959 година ќе им се стават на располагање, по-
к р а ј други машини, околу 6.600 трактори (со соо-
дветен број приклучни машини) и Околу 1.500 ком-
бајни. На тој начин селското стопанство во текот 
на 1959 година ќе може да користи приближно око-
лу 31.000 трактори. Домашното производство на 
други селскостопански машини (за поледелство, 
сточарство, лозарство, заштита на растенијата итн.) 
ќе се зголеми во 1959 година на околу 28.000 тони 
(спрема предвидените Околу 22.000 тони за 1958 
година). 

Потрошувачката на вештачки ѓубриња ќе се 
зголеми од околу 1,200.000 тони во 1958 година на 
1,509.000 тони во 1959 година. На тој начин потро-
шувачката на овие ѓубриња на хектар обработлива 
површина ќе се зголеми на 150 кг (спрема околу 120 
кг во 1958 година). 

Расположивите количини на средства за за -
штити на растенијата ќе изнесуваат 31.000 тони, 
спрема 28.000 тони, колку се оценува за 1958 година. 

Височината на регресите во 1959 . година ќе из -
несува околу 30.000 милиони динари (спрема околу* 
25.000 милиони динари, колку се оценува извршу-
вањето во 1958 година). 

За производството во 1959 година се обезбедени 
од домашното производство достаточни количини 
квалитетно, сортно и хибридно семе. За да се по-
добри расниот состав на добитокот и непосредно 

да се зголеми сточното производство, се предви-

дува понатамошен увоз на високопродуктивен до-
биток. Со оглед на последиците од сушата, која во 
1958 година во значителна мера погоди некои по-
широки подрачја, а со цел за остварување на зго-
лемено сточно производство во 1959 година, од го-
лемо значење ќе биде организирањето на "рацио-
нално трошење односно на распоред по реони на 
расположивата сточна храна, како и продолжува-
њето на преземените мерки за ублажување на по-
следиците од сушата. 

4. Во 1959 година ќе се потрошат од фондовите 
за унапредување на селското стопанство околу 
6.ООО милиони динари, т. е. приближно исто онолку 
колку што според оцената ќе се потроши во 1958 
година. Средствата од овие фондови и понатаму 
ќе се користат првенствено за подобрување па 
работата на селскостопанските служби, за органи-
зирање на разни акции и мерки за подигање и 
усовршување на кадри, за изградба на објекти на 
селскосТОпанските служби итн. 

5. Започнатиот процес на интензивно вложу-
вање во селското стопанство ќе се продолжи и во 
1959 година. Бруто вложувањата во селското сто-
панство од општествените средства во 1959 година 
ќе изнесуваат 83.000 милиони динари, што прет-
ставува пораст од околу 15% спрема извршувањето 
предвидено за 1958 година. Со предвидените инве-
стициони вложувања во 1959 година, вкупните вло-
ж у в а њ а во периодот од 1957 до 1959 година ќе пз - , 
несуваат околу 60% од обемот предвиден за пери-
одот од 1957 до 19G1 година. Во рамките на ваквата 
динамика значаен пораст би имале вложувањата во 
механизацијата на селското стопанство. Во однос на 
1958 година, брз пораст покажуваат и вложувањата 
во сточарството и во долгогодишни насади. Во 1959 
година преку наменските инвестиции значајно се 
прошируваат и вложувањата во хидромелиора-
циите. 

За извршување на поставените задачи во сел-
скостопанското производство, средствата предвидени 
за инвестиции во селското стопанство во 1959 го-
дина ќе се употребат за набавка на опрема, за 
изведување на мелиорациони работи, за набавка на 
добиток и за изградба на објекти во сточарството, 
за објекти за преработување и складирање, за по-
дигање насади и за унапредување на слпварството 
и за други намани. Притоа е потребно да се води 
сметка за к о м п л е т н а т а ртзградба на . земјоделските 
стопанства и задругите. 

Средствата релативно високи што се вложуразт 
во селското стопанство потребно е ефикасно и ра -
ционално да се користат. За да се постигне тоа, 
селскостопанските и задружните организации, како 
и надлежните органи, треба навремено да ги из -
вршат сите потребни преддејствија и при в л о ж у -
вањето да се ориентираат на оние намени што во 
едно определено подрачје ќе дадат најголеми 
ефекти во производството. 

Во рамките на предвидените вкупни инвести-
ции, од Општиот инвестиционен фонд ќе се употре-
бат за инвестиции во областа на селското стопанство 
50,8 милијарди динари (спрема предвиденото извр-
шување од околу 44 милијарди динари во 1958 го-
дина). 

Вложувањата во селското стопанство од ре-
публичките и локалните инвестициони фондови, 
потоа од републичките и локалните фондови за 
унапредување на селското стопанство, како и од 
средствата на селскостопанските орцанизации, треба 
да се зголемат од околу 28 милијарди динари во 
1958 година — на околу 32,2 милијарди динари во 
1959 година. 

За работите во областа на водостопанството во 
1959 година се обезбедени во сојузниот буџет сред-
ства во износ од 2.700 милиони динари. Со другите 
средства што ќе се употребат за OBPie цели, вкупниот 
обем на инвестициите во водостопанството треба да 
изнесува околу 5 милијарди динари. 

6. За да се оствари предвиденото производство 
потребно е да се мобилизираат сите општествени и 
политички фактори за решавање на конкретните 
задачи во селското стопанство, а особено да се мо-
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билизираат постојните сили и резерви на селско-
стопанските задружни организации и на земјодел-
ските стопанства. Заради тоа особено е потребно 
земјоделските стопанства, општите земјоделски за-
други и нивните деловни сојузи и други селскосто-
пански организации задачите од планот на селско-
стопанското производство детално да ги разработат 
во своите акциони програми, како и навремено да ги 
спроведат организационите и други подготовки за 
нивното извршување. 

За реализирање на планот потребно е да се 
оствари во што пошироки размери кооперација на 
задругите со индивидуални производители во сите 
гранки на производството и во разни форми, и осе-
тно да се зголеми производството, особено од поле-
делството и сточарството, на крупните земјоделски 
стопанства. За кооперација треба да се користат 
постојните можности не само ка ј земјоделските 
задруги, туку и ка ј земјоделските стопанства. 

Врз основа на веќе досега извршеното матери-
ја лно-организационо и кадровско оспособување на 
селскостопанските организации се предвидува дека 
бо 1959 година ќе дојде и до позначително подо-
брување на начинот и степенот на користењето на 
општествените средства за производство, за 'која 
цел тие организации треба да преземат и соодветни 
мерки. 

7. Предвиденото зголемување на вложувањата 
во основните и обртНите фондови ќе овозможи по-
натамошен развиток на земјоделските задруги и на 
други селскостопански организации, како и нивно 
оспособување за проширување на стопанската а к -
тивност. Во таа смисла ќе .користат и досега здо-
биените искуства на овие организации во поглед 
на модернизирање™ на производството, во поглед 
на соработката со индивидуални производители, во 
користењето на расположивите средства, во орга-
низирањето на прометот итн. Зголемените распо-
ложиви средства за производство, како и пости-
гнатото искуство, создаваат и можности за посто-
јано проширување на примената на современата 
агротехника на се поголеми површини 'и за воспо-
ставување на потрајни односи во ^ о п е р а ц и ј а т а на 
задругите со индивидуалните селскостопански про-
изводители. 

Г л а в а XIII ' 
ШУМАРСТВО 

1. За да се обезбеди извршување на шумско-
културните работи и инвестициите во шумарството 
предвидени со Општествениот план за стопанскиот 
развој на Југославија од 1957 — 1961 година, во 
1959 година, напоредно со преземањето на соодве-
тните организациони, технички и стручни мерки, 
ќе им се обезбедат и позначителни средства на 
шумските стопанства, на народните републики и 
народните одбори за потребите на редовното одр-
жување на шумите, како и средства на фондовите 
за унапредување на шумарството. 

Во секторот одгледување на шуми посебно во 
1959 година ќе се настојува: 

1) за зголемување на површините што ќе се 
пошумат особено со тополи, како и за проширување 
и подобрување на работите за мелиорација На Д]?£>-
багти гт деградирани шуми; 

2) за проширување и систематско применување 
на мерките за современа нега на шумите, особено 
бо правецот на подобрувањето на лисјарените шуми 
со внесување на иглолисници, како и за унапреду-
вања на мерките за заштита и чување на шумите; 

3) за понатамошните работи на унапредувањето 
на состојбата на шумскиот фонд (уредување на шу-
мите и инвентарисање) и на испитувањето на при-
рпотот на шумите. 

2. Со зголемените вложувања во шумарството 
во 1959 година ќе се обезбеди понатамошно тех-
ничко спремање на шумското производство, а осо-
бено побрза изградба на шумски комуникации. Со 
дополнителните средства од Општиот инвестици-
онен фонд и од републичките фондови за унапре-
дување на шумарството треба да се осигури, пред 
сб, изградбата на постојани комуникации заради 

овозможување отворање на непристапните и недо-* 
статочно отворените шуми, во кои се наоѓаат пого* 
леми резерви на дрва за сечење; додека изградба* 
та на внатрешни меки шумски патишта и други ле -
сни комуникации, што служат на прво место за 
современо одгледување на шумите, може да се врши 
од страна на шумските стопанства а на товар на 
трошоците за редовно одржување на шумите. 

При изградбата на шумски комуникации, што 
трајно ќе служат и за јавниот сообраќај, за тро-
шоците на градбата треба, покрај средствата доде-
лени на шумарството, да се употребат и средствата 
на фондовите за патишта и на непосредно заин-
тересираните организации и установи, како и до-* 
полнителните средства од буџетите на народните 
републики и околиите. 

3. За да се обезбеди порационално и поеконо-
мично стопанисување во шумарството, шумските 
стопанства во 1959 година треба да развиваат што 
поширока активност во користењето на споредните 
шумски производи, во попатното искористување на 
шумите врз база на одгледни сечења, во привре-
меното селскостопанско користење на земјиштето, 
во ситната режиска експлоатација на-шумите ити. 

4. Во 1959 година ќе се продолжи со п р о ш и р у ј 
вањето на ^ о п е р а т и в н и т е односи меѓу индивидуа 
алните сопственици на шуми и задружните орга-
низации. За таа цел ќе се користат средствата од 
фондовите за унапредување на шумарството што 
се формираат со придонесот од приходите оства-
рени со сечење на шумите на индивидуалните соп* 
ственици. Овие средства можат да се употребуваат 
и за финансирање на јавната шумарска служба 
што ја вршат народните одбори и шумските сто-
панства од името на народните одбори. 

5. Во 1959 година се предвидува вкупно сечење 
на шуми од околу 17,4 милиони м8 бруто маса, спрема 
17,2 милиони м3 во просек од 1957/58 година. При-
тоа сечењето на иглолисници од околу 4,4 милиони 
м8 е намалено во однос на годишниот просек од 
1957/58 година за околу 100 илјади м3. 

Во шумите во општествена сопственост се пред-, 
видува сечење од околу 12,5 милиони м3 бруто маса, 
што е за околу 400 илјади м3 повеќе одошто во про-
сек од 1957/58 година. До вакво зголемување на 
сечењата доаѓа главно поради понатамошно про* 
ширување на експлоатацијата од страна на опште* 
ствените организации, која се зголемува од 9,6 ми-
лиони м8 во годишен просек од 1957/58 година ^ на 
околу 9,9 милиони м3, или за 3% — во 1959 година. 

6. Како резултат од порастот на сечењето на 
шумите во општествена сопственост се предвидува 
пораст на производството на дрво за индустриска 
преработка, од 5,2 милиони м3 во годишен просек 
од 1957/58 година — на околу 5,7 милиони м3, или 
за 10% — во 1959 година. 

Подобрувањето на структурата на производ-
ството односно на потрошувачката на индустриско 
дрво, остварувано бо претходните години, треба да 
продолжи и во 1959 година, така што потрошувач-
ката на иглолисна обловина за режење да остане 
приближно на нивото од претходните две години, 
додека потрошувачката на лимарска обловина за 
режење, за фурнир и за лупење би пораснала од 
1,5 милиони м3 во годишен просек од 1957/58 — на 
околу 1,8 милиони м3 во 1959 година. 

К а ј дрвото за хемиска преработка во 1959 го-
дина се очекува производство од 1,8 милиони м3. 
Со тоа ова производство треба да го надмине ни-
вото од 1957 година за околу 7%, а нивото од 1953 
година за 35%. 

Потрошувачката на техничко дрво во опште* 
ствениот сектор на стопанството од околу 1,2 ми-
лиони м3 и производството на огревно дрво на дрвно-
индустриските комбинати и шумските стопанства 
од околу 2,3 милиони м3 — во 1959 година остану-
ваат на нивото од претходните две години. 

7. Со цел за обезбедување на предвидениот 
обем на сечењето на шумите и на шумското про-
изводство, народните републики и во 1959 година 
ќе извршат распоред на сечењата во шумите во 
општествена соцственост и ќе преземат потребни 
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мерки за правилна експлоатација на шумите на 
индивидуалните сопственици и за развој на слобод-
ниот промет на индустриско-техничко дрво. 

8. Со цел за правилен распоред на сечењата 
на шумите, за спречување на прекумерното искори-
стување на сечиштата, за натамошно подобрување 
на службата за заштита и запазување на шумите 
и за ограничување на бесправните сечења во шу-
мите — во 1959 година ќе се продолжи со поната-
мошно зајакнување на управните и инспекциските 
органи на народните републики и околиите и на 
шумарската служба на шумските стопанства и на 
општинските народни одбори. 

9. За да се обезбеди систематско долгорочно 
унапредување на шумарството и на дрвната инду-
стрија,- а особено што порационално користење на 
расположивите дрвни маси и постојан пораст на 
домашната потрошувачка и на извозот на прои-
зводи од дрво, како и за да се осигури извршување 
на работите и на производствените задачи предви-
дени со Општествениот план за стопанскиот развој 
на Југославија од 1957—1961 година, Сојузниот из-
вршен совет ќе ја проучи состојбата на овие обла-
сти од стопанството, а посебно: 

насоките за долгорочен развој на овие стопан-
ски области и мерките за постојано унапредување 
и усогласување на шумското и дрвно-индустриско-
то производство со оглед на шумската суровинска 
база; 

системот на организацијата и методите за сто-
панисување на шумските стопанства (шумариите); 

прашањето за продажните цени на производи-
те од експлоатацијата на шумите и на дрвната ин-
дустрија, како и за цените на дрвото на пењ (шум-
ските такси); 

начинот на финансирањето и обемот на инве-
стициите, а особено на средствата за изградба на 
шумски комуникации и за развој на дрвната инду-
стрија, со кои треба да се осигури изведувањето на 
обемот и на распоредот на сечењето на шумите и 
реализацијата на шумското и дрвно-индустриското 
производство, предвидени со Општествениот план 
за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 
година. 

Врз основа на ова Сојузниот извршен совет ќе 
предложи односно ќе донесе соодветни прописи и 
мерки. 

Г л а в а XIV 
СООБРАКАЈ 

1. Во 1959 година се предвидува побрз пораст на 
обемот на сообраќајните услуги одошто во 1958 го-
дина. За ова ќе придонесе понатамошниот развој 
на индустријата и предвидениот пораст на селско-
стопанското производство, како и понатамошниот 
пораст на меѓународната стоковна размена. 

Врз основа на предвиденото движење на сто-
панството и состојбата на сообраќајните капацитети 
се предвидува следното движење на обемот на 
сообраќајните услуги по гранки на сообраќајот: 

1957 1958 1959 
1956 1957 1958 

Сообраќај — вкупно 116.0 105,7 107,5 
— стоковен 117,3 104,0 108,1 
— патнички 113,1 108,7 104,8 
— п оштен ско-

те л ©граф ско-
телефонски 113,1 111,9 109,2 
железнички 111,3 100,9 105,1 
поморски 125,5 112.0 109,5 
речен 139,1 109,7 110,3 
воздушен 107,3 115,2 105,9 
друмски 148,6 131,2 121,7 

Темпото на порастот на сообраќајот по гранки 
те во 1959 година им одговара, главно, на насоките 
на развојот на сообраќајните гранки според Опште-
ствениот план за стопанскиот развој на Југославија 
од 1957—1961 година, ћритоа и натаму се предви-
длива побрз пораст на друмскиот, а во помала мера 
и на речниот и поморскиот сообраќај. Се предви-
дува дека и порастот на обемот на железничкиот 
сообраќај во 1959 година ќе биде побрз одошто во 
1953 годину, но поблаг Отколку ка ј напред наведе-

ните гранки на сообраќајот, бидејќи се смета дека 
и во 1959 година ќе продолжи тенденцијата на 
побрз пораст на побарувачката на услуги во превоз 
на стоки и патници со друмскиот, а во извесна 
мера и со речниот сообраќај. Поштенско-телеграф-
ско-телефонскиот сообраќај, во согласност со оп-
штиот развој на стопанството и со зголемувањето 
на потребите на населението, ќе го продолжи забрза-
ното зголемување на обемот на своите услуги и во 
1959 година. 

За вакво движење на сообраќајот ќе придонесе 
и предвидената измена на постојниот систем и на 
нивото на сообраќајните, а посебно на железнич-
ките тарифи. 

Новите односи меѓу транспортните тарифа ќе 
овозможат подобра координација на одделни гран-
ки од сообраќајот, поправилна расподелба на сто-
ките и патниците на одделни гранки од сообраќајот 
и подобрување на работењето на сообраќајпите 
претпријатија. 

2. Во 1959 година се предвидува зголемување ка 
бројот на персоналот запослен во сообраќајот за 
3,5% — во однос на бројот на запослените во 1958 
година. Се очекува дека продуктивноста на- трудот 
во сообраќајот во 1959 година ќе се зголеми про-
сечно за 8,8%. 

Пораст на продуктивноста на трудот поголем 
од пррсечниот се очекува во сите гранки на сообра-
ќајот освен во железничкиот сообраќај, зашто во 
другите гранки на сообраќајот реконструкцијата и 
модернизацијата на средствата се вршат релативно 
со побрзо темпо одошто во железничкиот сообраќај. 

3. Со вкупните бруто инвестиции предвидени за 
сообраќајот во 1959 година во износ од 97 милијар-
ди динари ќе се овозможи сообраќајот и понатаму 
да го следи движењето и развојот на стопанството 
и да ги подмирува најважните потреби од сообра-
ќајни услуги. 

Тежиштето на инвестиционата изградба и во 1959 
година останува на понатамошното проширување на 
возниот и пловниот парк, при што се предвидува 
зголемување на вложувањата за набавка на желе-
знички патнички возила и локомотиви и на пловни 
објекти на речниот сообраќај. При набавката на 
возила за друмски сообраќај средствата треба да 
се насочуваат и кон проширувањето на капаците-
тите на градскиот сообраќај. Со предвидените ин-
вестиции се очекува подобрување квалитетот на 
услугите во патничкиот сообраќај на главните ли-

чним ц во локалниот превоз ка ј индустриските 
центри. 

Извесен пораст на вложувањата се предвидува 
и за изградба на железнички пруги и речни при-
станишта, додека вкупните средства предвидени за 
сообраќајната мрежа во 1959 се пониски одошто во 
1958 година. 

Предвидената структура на инвестициите за 
сообраќајната мрежа, за јазлите, пристаништата 
I\ другите градежни објекти има за цел побрзо от-
странување на пречките што на стопанството му 
ги причинува неразвиената сообраќајна мрежа, ка-
ко и подобрување на транспортните услови на 
главните и транзитните пруги, и тоа како со но-
воградби така и со реконструкции. 

Инвестициите за изградба на поморски тргов-
ски бродови треба да обезбедат пуштање во соо-
браќај на околу 45.000 ВРТ нови бродови за пре-
куморска и крајбрежна патничка пловидба, како 
и продолжување на изградбата на поморската тр-
говска флота. Со вложувањето во пловни средства 
на речниот сообраќај во 1959 година ќе се постигне 
пуштање во сообраќај на околу 6.800 КЅ бродови-
теглачи и на нов товарен простор од околу 40.000 
тони носивост. 

Во рамките на проширувањето, реконструкции-
те и модернизирањето на сообраќајната мрежа, во 
1959 година се предвидува: воспоставување сообра-
ќај на пругата Титоград—Бар со изградба на та-
канаречена шинска врска и довршување и преда-
вање во јавен сообраќај на пругата од Ресник до 
Вреоци; продолжување на изградбата и предава-
ње во сообраќај на извесни делници од патната 
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магистрала од б е л г р а д до Гевгелија и делници на 
Јадранскиот пат, продолжување на работите на из-
градба и проширување на луките и лучките уреди, 
како и оспособување за сообраќај на првите опера-
тивни брегови во луката Вар. 

Со инвестиционото вложување во 1959 година 
и со извршените работи во 1957 и 195в година ќе 
се остварат околу 58°/о од инвестициите предвидени 
за сообраќај со Општествениот план за стопанскиот 
развој на Југославија од 1957—1961 година, сметај-
ќи ги досегашните вложувања и вложувањата во 
1959 година по цените од 1956 година. Наведеното 
извршување на инвестиции од околу 58°/о расчле-
нето по одделни видови сообраќајни средства и 
гранки на сообраќајот, е следното: 

во тр оце ити 
Сообраќај — вкупно 57,9 

Сообраќајна мрежа 52.3 
Возни и пловни средства 56,5 
Други објекти 65,4 

Железнички сообраќај 51,2 
Поморски сообраќај 58,1 
Речен сообраќај 40,8 
Воздушен сообраќај 58,6 
Друмски сообраќај 76,3 
Поштенско-телеграфско-

телефсшоки сообраќај 58,9 
4. Со цел за обезбедување на непречено врше-

ње на патничкиот сообраќај, од сојузниот буџет сб 
осигуруваат дотации за речниот, воздушниот и по-
морскиот сообраќај во вкупен износ до 2.410 мили-
они динари. Се предвидува од средствата на бу-
џетите на народните републики да се осигурат 
дотации за локалните пруги на поморскиот соо-
браќај. 

Г л а в а XV 
ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ 
1. Во 1959 година се очекува понатамошен по-

раст Нел обемот на стоковниот промет во сите гран-
ки па трговијата врз основа на предвидениот по-
раст на стоковните фондови за потребите на 'лич-
ната потрошувачка и на репродукцијата, а исто 
така и како резултат од досегашните вложувања 
во основните и обртните фондови на трговијата. 

Се оценува дека стоковниот промет во тргови-
јата на мало во 1959 година ќе порасне просечно за 
околу 13°/о. Прометот на трговијата на големо тре-
ба исто така позначајно да порасне и покрај тоа 
што во 1959 година ќе се преземаат мерки за ску-
сување патот на стоките од производителот до по-
трошувачот и за ограничување на непотребното по-
средување во трговијата. 

2. Со цел за поцелосно и ^рамномерно снаб-
дување на градовите и индустриските центри со 
прехранбени производи, особено со оние от селско-
стопанско потекло, ќе се продолжи и во 1959 година 
со спроведувањето на мерките за подобра органи-
зација на пазарот и за поцелесообразно функцио-
нирање на трговската мрежа за промет на овие 
производи. 

За побрз пораст на животниот стандард, пред 
се па градското население, треба да придонесе и 
модернизирањето на постојните и изградбата на 
нови технички опремени објекти за продажба 
на прехранбени производи. За тоа треба да по-
служи и модернизирањето на постојните и из-
градбата на нови конзумно-преработувачки капа-
цитети (пекарници, млекарници, кланици, пазари-
н е ) во поголемите градови и индустриските цен-
три, што ќе се постигне со зголемено и побрзо вло-
жување на средствата на народните одбори. Со по-
натамошна набавка на современи технички сред-
ства за транспорт, манипулирање и чување на сто-
ки, како и со воведување на механизација, треба да 
се забрза процесот на подготвување за покултурно 
услужување во трговијата. 

3. Врз понатамошното средување на пазарот и 
врз стабилизирањето на цените на селскостопатг-
ските производи битно ќе влијае изградбата на ма-
гацини за сместување жито и на силоси, како 
и изградбата на современи магацини со разладни 

уреди за сместување и чување на другите пре-
хранбени производи во потрошувачите места и 
производните центри, која ќе продолжи со забрза-
но темпо и во 1959 година. За обезбедување на оваа 
изградба е предвиден соодветен дел средства и во 
Општиот инвестиционен фонд. 

4. На унапредувањето на пазарот на индустри-
ски производи и во 1959 година ќе му се обрне 
соодветна грил^а, за да се задоволат подобро со 
проширен асортиман на производи и со поквали-
тетни услуги потребите на потрошувачите и за да 
се подобрат животните услови на работните луѓе, 
особено во градовите и индустриските места. 

5. За да се обезбедат средства за проширување 
и модернизирање на капацитетите потребни на тр-
говијата за в р ш е н а н а наголемениот промет и по-* 
добро услужување на потрошувачите, во 1959 годи-
на нужно е да се спроведува обединување на распон 
ложивите инвестициони средства на трговските 
организации и нивно вложување во приоритетните 
намени на трговијата според специфичните потре-* 
би на .локалните заедници. Таквите вложувања ќе 
се поттикнуваат и понатаму со средствата од Оп-
штиот инвестиционен фонд, што се предвидуваат 
во поголем обем одошто во претходната година,' 

6. Се предвидува дека прометот во угостител*: 
ството во 1959 година ќе порасне за околу 7% —' 
спрема 1958 година. Порастот на прометот е после-
дица од понатамошното зголемување на личната 
потрошувачка и општата стопанска активност во 
земјата, како и од понатамошното зголемување на 
прометот на туристи од странство. 

Во 1959 година треба порешително да се насто-
јува за воведување на нови, современи форми на 
работење во угостителството. 

Со отворање на добро уредени ресторани за 
општествена исхрана и со воведување на системот 
за самопослужување, угостителството треба со пот 
квалитетна храна при поповолни цени да го про-
шири кругот на потрошувачите што ги користат 
услугите на исхрана во угостителството. 

Средствата за инвестиции во 1959 година ќг се 
употреба* во прв ред за реконструкција и модер-
низирање на постојните угостителски објекти, за 
изградба на нови објекти, како и за набавка на 
спрема и технички средства за механизација на 
трудот. 

7. Во 1959 година се предвидува понатамошен 
пораст како на домашниот така и на странскиот 
туристички промет. 

Со цел за унапредување на туризмот' во 1859 
година се предвидуваат зголемени вложувања во 
изградбата и модернизирање на основните комунал-
ни и други објекти во поважните туристички места. 

Зголемувањето на прометот во туризмот ќе се 
овозможи со понатамошно проширување на капа-
цитетите за сместување. Исто така се предвиду-
ваат зголемени вложувања на општествените и 
стопанските .организации со цел за проширување 
на мрежата на евтини објекти за одмор на работ-
ните луѓе и на младината. За тие цели заедницата 
и во 1959 година ќе даде посебни средства. 

Со овие вложувања ќе се подобрат условите за 
/престој во туристичките места, што ќе биде од зна-

чење за зголемувањето на туристичкиот промет, 
особено на странскиот. 

Г л а в а XVI 
ЗАНАЕТЧИСТВО 

1. Во областа на занаетчиството се предвидува 
за 1959 година следниот обем на производството и 
услугите: 

— БО милијарди динари 
— со текуштите цени 

1959 1958 

10 ГЛ 1958 1969 

Вкупно 
од тоа: 
општествено 

з ~1наетч1иство 
индивидуално 
занаетчиство 

205,9. 231,9 249.9 107,8 112,9 

124.4 

81,5 

145,6 

86,3 

160,1 

89,8 

110,0 

104,0 

117,0 

105,а 
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2. За остварувањето на зголемен обем на про-
изводството и услугите во 1959 година, се предви-
дуваат инвестициони вложувања во износ Од б ми-
лијарди динари. Со овие вложувања и со вложу-
вањата извршени во 1957 и 1958 година треба да се 
реализираат околу 76% од бруто инвестиционите 
вложувања предвидени за периодот од 1957 до 1961 
година. Народните одбори и стопанските организа-
ции, како главни носители на инвестиционите вло-
жувања во областа на занаетчиството, треба поли-
тиката на инвестирањето првенствено да ја ориен-
тираат кон: 

1) вложувања за проширување на мрежата на 
услужните занаетчиски капацитети, со основување 
нови, современи занаетчиски дуќани; 

2) модернизирање на постојните општествени 
занаетчиски стопански организации, првенствено во 
гранката на градежните занаети, и на оние занает-
чиски стопански организации, што претежно се за-
нимаваат со вршење услуги што во крајна линија 
треба да придонесе за стабилизација на пазарот, и 
за подигање на животниот стандард. 

3. Со цел за остварување на порастот на обемот 
на производството и услугите предвиден во Опште-
ствениот план за стопанскиот развој на Југославија 
од 1957—1961 година, неопходно е во 1959 'година 
да се зголеми бројот на запослените во занаетчи-
ството во однос на 1958 година. За задоволување на 
потребите од квалификувана работна сила потреб-
но е, покрај редовното школување на ученици во 
стопанството, зголемувањето на бројот на квали-
фикувани работници во занаетчиството да се по-
стигнува и со помасовно изучување на занаети по 
пат на прну чув ање, особено во гранката градежни 
занаети. Во исто време треба поинтензивно да се 
организираат разни курсеви и семинари за стручно 
усовршување на постојните квалификувани и ви-
сококвалификувани работници. 

Ч Е Т В Р Т И Д Е Л 
РЕЖИМ НА ФОНДОВИТЕ И МЕРКИ 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАНОТ 
Г л а в а XVII 

ИНВЕСТИЦИИ И ФОНДОВИ 
1. Употреба на средствата од фондовите 

1. Средствата во 1959 Година што ќе ги остварат 
фондовите на федерацијата, како и фондовите на 
народните републики, автономните единици, околи-
ите и општините основани со сојузни прописи, мо-
жат да се трошат во таа година, и тоа: 

1) 70'% од средствата на фондовите за кредити-
рање на станбената изградба; 

2) 60®/о од средствата на фондовите за унапре-
дување на селското стопанство и на фондовите за 
кадрите во стопанството; 

3) 40% од средствата на сите други фондови, 
освен општествените инвестициони фондови и фон-
довите за унапредување на шумарството. 

По исклучок од одредбите на претходниот став 
во 1959 година можат да се трошат во полн износ 
средствата остварени во таа година, и тоа: 

1) средствата на Општиот инвестиционен фонд; 
2) средствата на општествените инвестициони 

фондови на народните републики, околиите и оп-
штините Кога се употребуваат за давање на сто-
панските организации заеми за обртни средства; 

3) средствата на противпожарните фондови; 
4) дотациите дадени на фондовите во 1959 го-

дина ; 
5) ануитетите што се уплатуваат во општестве-

ните инвестициони фондови на политичкотерито-
ријалните единици на име отплата на инвестици-
оните заеми дадени од средствата на федерацијата. 

2. Средствата на општествените инвестициони 
фондови остварени во текот на поранешните години 
можат да се употребуваат за давање заеми за инве-
стиции на стопанските Организации, и тоа за инве-
стиции во основни средства најмногу до 75%, а за 
формирање на обртни средства најмалку 25% од 
вкупниот износ на тие средства. 

Сојузниот извршен совет може да пропише дека 
и стопанските организации, банките, штедилниците, 
државните осигурителни заводи и установите со 
самостојно финансирање се должни, кога го тро-
шат паричниот дел од фондот на основните сред-
ства односно од фондот на заедничката потрошу-
вачка — за замена на основните средства односно 
за инвестициони и други вложувања, согласно со 
прописите за користењето на тие средства, исто-
времено од тие средства да пренесат во својот фонд 

- на обртните средства соодветен износ или да го 
издвојат како резерва која во текот на годината 
можат да ја користат како обртни средства. 

Прописите од претходниот став Сојузниот из-
вршен совет може да ги донесе за сите стопански 
организации и за другите организации и установи 
од претходниот став или за одделни групи. 

Одредбата на ставот 1 од оваа точка не се од-
несува на: 

1) средствата на Општиот инвестиционен фонд; 
2) средствата на републичкиот инвестиционен 

фонд; 
3) средствата на општествените инвестициони 

фондови што се даваат за учествување во трошо-
зите на инвестициите или за гарантни износи за 
заемите одобрени од Општиот инвестиционен фонд; 

4) средствата на дотациите што ги добиваат оп-
штествените инвестициони фондови од федера-
цијата. 

3. Средствата на општинските фондови за кре-
дитирање на станбената изградба што можат да се 
трошат според одредбите од точката 1 на овој од-
дел, можат да се употребуваат и за давање заеми 
за изградба и проширување на училишни згради 
за задолжително осумгодишно школување. 

4. До донесувањето на посебни прописи за уста-
новите со самостојно финансирање, се овластува 
Сојузниот извршен совет да донесува прописи за 
целосно или делумно ограничување на употребата 
на средствата на нивните фондови. 

Одредбата Од претходниот став не се однесува 
на здравствените установи. 

5. Државните органи и установи, стопанските 
и општествените организации, установите со само-
стојно финансирање, банките и штедилниците, како 
и стопанските комори и стручните здруженија, ќе 
уплатуваат како приход на федерацијата до 25% 
од средствата што ги користат за изградба на ад-
министративни и управни згради, 

Одредбата од претходниот став не се однесува 
на изградбите што се вршат за потребите на Југо-
словенската народна армија, на судовите и на Со-
јузниот извршен совет. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да до-
несува, По потреба, поблиски прописи за спроведу-
вање на одредбите од оваа точка. 

6. До донесувањето на закон за фондовите о-
сновани со сојузни прописи, Сојузниот извршен со-
вет може да донесува прописи за управувањето со 
тие фондови и за употребата на средствата од трте 
фондови. Се овластува Сојузниот извршен совет да 
може да донесува прописи за насочување на упо-
требата на средствата од фондовите на политичко-
територијалните единици и на средствата на сто-
панските организации заради извршување на за-
дачите предвидени во овој план, а во согласност со 
Општествениот план за стопанскиот развој на Ју -
гославија од 1957—1961 година. 
2. Фондови на народните републики и на околиите 

за унапредување на стопанските области 
Се определуваат проценти за издвојување и 

уплатување на приходи во фондовите за унапреду-
вање на одделни стопански области на народните 
републики и околиите, и тоа: 

1) за републичкиот фонд за унапредување на 
селското стопанство и за фондот на автономната 
единица за унапредување на селското стопанство —-
дел Од данокот на доход од селското стопанство кој 
се определува со републичкиот општествен план; 

2) за околискиот фонд за унапредување на сел-
ското стопанство: 
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а) 55% од приходот од такси на орудија за про-
изводство (казани за печеше ракија , вршалки, во-
деници и мелници) и на хибридни лозја; 

б) 100% од приходот од такси на работен до-
биток; 

3) за околискиот фонд за унапредување на шу-
марството може за територија на народна република 
да се издвојат најмногу 40'% од цената на дрвото 
на пењ и од приходите од споредните шумски про-
изводи и од наплатените шумски штети. Со репу-
бличкиот општествен план ќе се определат нор-
мите на придонесот за фондовите по околни; 

4) во околиските противпожарни фондови нема 
да се уплатува противпожарен придонес од данокот 
на доход. 

3. Општ инвестиционен фонд 
1. Средствата на Општиот инвестиционен фонд 

се формираат: 
1) од приходите што според сојузните прописи 

за општествените инвестициони фондови и други 
сојузни прописи му припаѓаат на Општиот инве-
стиционен фонд; 

2) од приходите од придонесот од доходот на 
стопанските организации што ft припаѓа на феде-
рацијата во височина од 25,1% Од тој придонес; 

3) од приходите од странски средства што ќе 
бидат остварени во 1959 година, а произлегуваат од 
заемите во странство и од други странски аран-
жмани што со посебни одлуки се наменети за ф и -
нансирање на инвестициите. 

2. Средствата на Општиот инвестиционен фонд 
ќе се употребат: 

л ) за инвестиции за основни средства вкупно 
226.000 милиони динари, и тоа: 

милиони 
динари 

1) во областа на индустријата и рудар-
ството 117.000 
од тоа: 
воена индустрија 3.000 

2) во областа на селското стопанство 50.800 
3) во областа на шумарството 1.400 
4) во областа на градежништвото 4.000 
5) во областа на сообраќајот 36.000 
6) во областа на трговијата, угостител-

ството и туризмот 7.000 
7) за другите инвестиции 9.800 

Б) за давање заеми за обртни средства вкупно 
24.000 милиони динари. 

3. Ако не е определено поинаку со одредбите на 
овој план, Југословенската инвестициона банка ќе 
ги употреби средствата од претходната точка: 

1) за извршување на своите обврски по порано 
склучените договори за заеми од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд; 

2) за извршување на Обврските по склучените 
договори за заеми чие финансирање е започнато од 
дотациите дадени од средствата на федерацијата и 
продолжено од средствата на Општиот инвестици-
онен фонд; 

3) за одобрување заеми по порано објавените 
конкурси; 

4) за одобрување нови заеми за реконструкции, 
довршување и изградба на нови објекти првенствено 
на оние заемобаратели кои со својата инвестициона 
изградба придонесуваат за извршување на произ-
водствените и други задачи на Општествениот план 
за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 
година. 

4. По претходната согласност од Сојузниот из-
вршен совет Југословенската инвестициона банка 
може неискористените средства од Општиот инве-
стиционен фонд определени со овој план за инве-
стиции во одделни области и гранки односно за 
одделни намени, да ги употреби за инвестиции 
определени во други области и гранки односно за 
другч намена предвидени со овој план. 

5. Се овластува Сојузниот извршен совет да 
може да ги утврди насоките и рамките на сред-
ствата до кои Југословенската инвестициона банка 
и другите банки што одобруваат инвестициони за -
еми од средствата на федерацијата можат со ин-
веститорите да договараат инвестициони заеми за 
одделни намени согласно со Општествениот план 
за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 
година. 

6. Средствата на Општиот инвестиционен фонд 
предвидени за инвестиции во областа на индустри-
јата и рударството, Југословенската инвестициона 
банка ќе ги употреби првенствено: 

1) за извршување на своите обврски во смисла 
на одредбите од точката 3 под 1, 2 и 3 на овој оддел, 
ако со овој план не е определено поинаку; 

2) за давање нови заеми за намени што ќе ги 
определи Сојузниот извршен совет заради оствару-
вање на на јважните производствени задачи во 
областа на индустријата и рударството определени 
со Општествениот план за стопанскиот развој на 
Југославија од 1957—1961 година; 

3) за давање нови заеми за инвестиции со цел 
за унапредување на стопанскиот развој на стопан-
ски неразвиени подрачја согласно со одредбите од 
главата VIII на Општествениот план за стопанскиот 
развој на Југославија од 1957 до 1961 година, и тоа: 
на подрачјето на Автономната Косовско-метохиска 
Област до износот од 1.580 милиони динари; на те-
риторијата на Народна Република Македонија до 
износот од 4.200 милиони динари и на територијата 
на Народна Република Црна Гора до износот од 
3.950 милиони динари. Поблиската намена за да-
вање на овие заеми ќе ја одобри Сојузниот извршен 
совет на предлог од републичкиот извршен совет. 

7. Средствата од Општиот инвестиционен фонд 
предвидени за инвестиции во областа на селското 
стопанство, Југословенската инвестициона банка 
односно Југословенската селскостопанска банка ќе 
ги употреби првенствено, и тоа: 

1) износот од 4.000 милиони динари — за мели-
орационите работи определени со Законот за ф и -
нансирање на изградбата на хидросистемот Дунав—• 
Тиса—Дунав, а износот од 3.800 милиони динари — 
за мелиорационите работи определени со Законот 
за финансирање на мелиорационите работи во Н Р 
Македонија како и за други инвестиции во селското 
стопанство во истата република; 

. 2) износот од 2.500 милиони динари — за хи-
дромелиорациони работи, агромелиорации и други 
инвестиции во селското стопанство на подрачјето 
на Автономната Косовско-метохиска Област; 

3) износот од ЗОО милиони динари — за инве-
стиции во селското стопанство на подрачјето на 
Народна Република Црна Гора; 

4) износот од 1.500 милиони динари — за кре-
дитирање на задруги и земјоделски стопанства со 
цел за кооперација со индивидуални селскостопан-
ски производители заради унапредување на селско-
стопанското производство; 

5) за давање нови - заеми заради понатамошна 
механизација на селското стопанство и зголемува-
ње на сточарското производство, за плантажни н а -
сади (овоштарници, лозја и хмеларници), за сме-
стување и преработка на селскостопански произво-
ди ка ј селскостопански организации, како и за ком-
плексна изградба на селскостопанските производи-
т е л о т организации. 

8. Средствата од Општиот инвестиционен фонд 
предвидени за инвестиции во областа на шумар-
ството, Југословенската инвестициона банка ќе ги 
употреби за финансирање на инвестициите во 
оваа област само во границите на создадените обвр-
ски по склучените договори за заеми од 1957 и 1958 
година. 

9. Средствата од Општиот инвестиционен фонд 
предвидени за инвестиции во областа на градежни-
штвото ќе се употребат за набавка на механиза-
ција за изведување на градежните работи на из-
градбата на каналот Дунав—Тиса—Дунав најмио-
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гу до износот од 2.100 милиони динари, а остатокот 
на средствата — за финансирање на набавката на 
механизација за потребите на градежните претпри-
јатија. 

10. Средствата од Општиот инвестиционен фонд 
предвидени за инвестиции во областа на сообраќа-
јот Југословенската инвестициона банка ќе ги упо-
треби за следните цели: 

1) износот од 23.200 милиони динари за финан-
сирање без обврска за враќање на изградбата на 
нови и за нормализации на постојните железнички 
пруги, за изградба, реконструкции и проширување 
на речни пристаништа, за продолжување на рабо^ 
тите на изградба и проширување на поморските 
луки од општо југословенско значење, што ќе ги 
определи Сојузниот извршен совет, и на други соо-
браќајни објекти, за регулација на пловни пати-
шта, за изградба на патишта од општо југословен-
ско значење, за набавка на речни патнички бро-
дови, како и за студии и проекти во сообраќајот; 

2) износот од 12,800 милиони динари за давање 
инвестициони заеми за изградба на поморски бро-
дови, влечни, товарни и технички пловни сред-
ства во речниот сообраќај, како и за набавка на 
железнички возила. 

Од средствата за финансирање на изградбата 
без обврска за враќање наведени во оваа точка под 
1, Југословенската инвестициона банка ќе обезбеди 
износ од 1.500 милиони динари за изградба на па-
сишта од општојугословенско значење на територи-
јата на Народна Република Македонија; 4.100 ми-
лиони динари за изградба на патишта, железнички 
пруги и поморски луки на територијата на На-
родна Република Црна Гора и 1.000 милиони ди-
нари за изградба на патишта и железнички пруги 
на подрачјето на Косовско-метохиската Област. 

11. Средствата од Општиот инвестиционен фонд 
предвидени за инвестиции во областа на трговијата, 
угостителството и туризмот Југословенската инве-
стициона банка ќе ги употреби за финансирање на 
изградбата на магацини и силоси за сместување на 
жита и државни материјални резерви, за давање 
заеми за изградба на магацини за сместување на 
прехранбени производи, за модернизирање на по-
стојните и изградба на нови конзумно-преработу-
вачки капацитети (пекарници, млекарници, клани-
ци, пазаришта), за реконструкција и изградба на 
угостителски капацитети, за изградба на комунални 
објекти во важни туристички центри како и за на-
бавка на современа опрема и транспортни средства 
за потребите на трговијата, угостителството и ту-
ризмот. 

Од средствата предвидени за инвестиции во 
оваа чобласт на стопанството Југословенската инве-
стициона банка ќе обезбеди износ од 250 милиони 
динари за давање заеми за унапредување од иста 
намена на територијата на Народна Република Ма-
кедонија, во смисла на одредбите од главата VIJI 
на Општествениот план за стопанскиот развој на 
Југославија од 1957—1961 година. 

12. Средствата на Општиот инвестиционен фонд 
предвидени во точката 2 под А одредба 7 од овој 
оддел, Југословенската инвестициона банка ќе ги 
употреби за давање заеми за набавка на друмски 
возила и опрема од сериско производство — до 
износот од 1.000 милиони динари, и за изградба на 
рударски станови — од износот од 1.000 милиони 
динари. 

13. Средствата на Општиот инвестиционен фонд 
.предвидени во точката 2 под А одредба 7 од овој 
оддел, по одбивање на износите од претходната 
точка, Југословенската инвестициона банка ќе ги 
употреби, и тоа. 

1) за давање дотации на општествените инве-
стициони фондови на Народна Република Маке-
донија 2.280 милиони динари и на Автономната Ко-
совско-метохиска Област 1.350 милиони динари; 

2) за давање заеми на општествените инвести-
циони фондови на политичкотериторпјалните еди-
ници како и за намени што ќе ги определи Соју-
зниот извршен совет. 

Средствата на дотациите од предходни от став 
под 1 ќе се употребат согласно со општествените 
планови на корисниците на дотациите, а во согла-
сност со Општествениот план за стопанскиот разбој 
на Југославија од 1957—1961 година. Поблиската 
намена и начинот на користењето на овие средства, 
на предлог од републичките извршни совети ги 
пропишува Сојузниот извршен совет. 

14. За инвестиционите заеми што се одобруваат 
од средствата на федерацијата со цел за унапреду-
вање на стопанскиот развој на територијата на на-
родните републики Македонија и Црна Гора и на 
подрачјето на Автономната Коеовско-метохиска Об-
ласт, согласно со одредбите од главата VIII од Оп-
штествениот план за стопанскиот развој на Југо-
славија од 1957—1961 година, корисниците на зае-
мите не се доллѕни да го полагаат пропишаниот из-
нос на учеството во трошоците на инвестициите. 

Инвеститорите од претходниот став не се дол-
жни да го полагаат износот на пропишаното уче-
ство ниту за другите заеми што под условите ипо 
важат за тие заеми ќе ги добијат во 1959 година 
или ги добиле во поранешните години од Општиот 
инвестиционен фонд. Тој износ ќе им се даде на 
инвеститорите во вид на заем од средствата на 
Општиот инвестиционен фонд предвидени во точ-
ката 2 под А одредба 7 од овој оддел. 

За заемите што инвеститорите од оваа точка 
ги добиваат во 1959 година или ги добиле во пора-
нешните години од Општиот инвестиционен фонд, 
гарантниот износ ќе се обезбеди од средствата на 
Општиот инвестиционен фонд предвидени во точ-
ката 2 под А одредба 7 од овој оддел. 

Износот на заемот од ставот 1 на оваа точка, 
Како и средствата на гарантниот износ од ставот 3 
на оваа точка што ќе ги употреби банката за на-
плата на гарантираните обврски за тие заеми, ќе 
се засметаат во вкупниот износ на средствата што 
им се даваат на тие инвеститори во смисла на од-
редбите од главата УШ на Општествениот план га 
стопанскиот развој на Југославија од 1957—1981 го-
дина. 

Одредбите од ст. 1, 3 и 4 на оваа точка се од-
несуваат и на заемите од точката 3 под 2 на овој 
оддел. 

15. Ануитетите за заемите одобрени од средства-
та на федерацијата и на Општиот инвестиции пен 
фонд на територијата на народните републики Ма-
кедонија и Црна Гора и на подрачјето на Автоном-
ната Косовско-метохиска Област од почетокот на 
1953 година до крајот на 1958 година ќе се уплату-
ваат до конечната исплата на тие заеми во опште-
ствените инвестициони фондови на народните ре-
публики Македонија и Црна Гора и на Автоном-
ната Косовско-метохиска Област. 

16. Средствата од Општиот инвестиционен фонд 
предвидени зћ давање заеми за обртни средства на 
стопанските организации Југословенската инвести-
циони а г банка односно Југословенската селекостопан-
ска банка ќе им ги дава на заемобарателите на кои 
им дала инвестиционен заем за основни средства 
или на кои се дадени инвестициони заеми од до-
тациите на Општиот инвестиционен фонд на опште-
ствените инвестициони фондови на политичкоте-
риторијалните единици. 

17. Средствата на Општиот инвестиционен фонд 
предвидени со овој општествен план за давање 
нови заеми, како и средствата од тој фонд пред-
видени за финансирање на објекти според порано 
склучените договори за заеми чија изградба не е 
започната, Југословенската инвестициона банка 
може да ги употреби во 1959 година кога Сојузниот 
извршен совет, согласно со движењата во стопан-
ството, ќе донесе одлука за делумна или целосна 
употреба на тие средства. 

18. Се овластува Сојузниот извршен совет да 
може да определи поблиски насоки за користењето 
на средствата од Општиот инвестиционен фонд 
определени со овој план, како и да определи оддел-
ни објекти во рамките на областите, гранките и 
намените за кои Југословенската инвестициона бан-
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ка ќе обезбеди.. средства за давање инвестициони 
заеми. 
4. Околиски и општински инвестициони фондови 

1. Покрај приходите што според сојузните про-
писи им припаѓаат на околиските и општинските 
инвестициони фондови, за 1959 година се опреде-
луваат и овие приходи на тие фондови: 

1) за околиските инвестициони фондови дел 
од данокот на доход од селското стопанство што 
ќе се определи со републичкиот општествен план; 

2) за општинските инвестициони фондови: 
а) дел од општинскиот локален данок од сел-

ското стопанство што ќе се определи со републич-
киот општествен план; 

б) 45% од приходите од такси на орудија за 
производство (казани за печење ракија, вршалки, 
воденици, мелници) и на хибридна лоза. 

2. Приходите на околиските инвестициони фон-
дови што произлегуваат од наплатениот данок на 
доход од селското стопанство ќе се употребуваат 
исклучиво за инвестиции во селското стопанство. 

3. Средствата на инвестиционите фондови на 
општините што произлегуваат од уплатата на оп-
штинскиот локален данок на приходите од сел-
ското стопанство и на 45% од таксите на орудија 
за производство и на хибридни лозја ќе се упо-
требуваат исклучиво за инвестиции за унапреду-
вање на стопанството на селото на подрачјето на 
општината. 

4. Од придонесот од доходот на стопанските 
организации што им припаѓа на општествените 
инвестициони фондови на општините, околиите 
и народните републики, му припаѓа на општестве-
ниот инвестиционен фонд на општината најмалку 
.15%. 

Г л а в а XVITI 
КРЕДИТЕН БИЛАНС 

1. Краткорочните кредити ќе ги одобруваат бан-
ките во рамките на општиот кредитен биланс што 
го составува Народната банка. 

Општиот кредитен биланс на Народната банка 
го одобрува Сојузниот извршен совет. 

2. Сојузниот извршен совет може да определува 
посебни^ услови за одделни кредити и заеми. 

Г л а в а XIX 
ПРИДОНЕСИ ЗА БУЦЕТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ 

ДОХОД 
Од придонесите за буџетите од личниот доход 

на работниците му припаѓаат на буџетот на оп-
штината најмалку 10%. 

Со општествените планови на народните репу-
блики, автономните единици и околиите ќе се опре-
дели процентот на учеството на нивните буџети во 
придонесот за буџетите од личниот доход на работ-
ниците, по одбивање на делот од придонесот што 
му припаѓа на буџетот на повисоката политичко-
територијална единица и на буџетот на општините 
според одредбите од претходниот став. 

Г л а в а XX 
СОЈУЗЕН БУЏЕТ 

Вкупните- расходи на Сојузниот буџет изнесу-
ваат 392.950 милиони динари. 

Од средствата на Сојузниот буџет ќе се упо-
требат: — 38.860 милиони динари за исплата на 
учествата на народните републики во данокот на 
промет. Од овој износ ќе им се исплати на: НР Ср-
бија 10.170 милиони, НР Хрватска 4.100 милиони, 
НР Словенија 3.270 милиони, НР Босна и Херце-
говина 10.430 милиони, НР Македонија 6.400 мили-
они и НР Црна Гора 4.490 милиони динари; 

— 83.525 милиони динари за унапредување на 
стопански области, за регреси и дотации за сто-
панството и за израмнување на разликата во це-
ните во работењето со странство. 

Буџетската резерва на сојузниот буџет изнесува 
10.000 милиони динари. 

Од средствата на учеството во сојузниот данок 
на промет: 

1) Народна Република Србија ќе издвои 1.000 
милиони динари за републичкиот фонд на водите 
и 1.000 милиони динари за фондот за патишта; 

2) Народна Република Босна и Херцеговина ќе 
издвои 650 милиони динари за фондот за патишта; ' 

3) Народна Република Македонија ќе издвои 
350 милиони динари за фондот за патишта; 

4) Народна Република Црна Гора ќе издвои 100 
милиони динари за фондот за патишта. 

Од вкупните сојузни приходи на Сојузниот бу-
џет му припаѓаат: 

1) 100% од данокот на промет што ft припаѓа 
на федерацијата; 

2) 63,7% од придонесите од доходот на стопан-
ските организации што и припаѓа на федерацијата; 

3) 100% од придонесот за буџетите од личниот 
доход на работниците што и прашаѓа на федера-
цијата; 

4) другите приходи. 
Од придонесот за буџетите од личниот доход 

на работниците на федерацијата и припаѓаат 20%. 
Од средствата на сојузниот буџет предвидени 

за потребите на народната одбрана, износот од 11.400 
милиони динари може да се употреби исклучиво за 
пресметување на извршените плаќања во стран-
ство врз основа на пресметковниот курс на девизите* 

Г л а в а ' XXI 
^ Р А С П О Р Е Д Е Н И СРЕДСТВА И РЕЗЕРВИ 

1. Од сите ^распоредени приходи на федера-
цијата, како и од другите приходи определени со 
сојузните прописи се формираат стопански резер-
ви на федерацијата. 

Средствата од претходниот став Сојузниот из-
вршен совет може да ги употреби за извршување 
на задачите предвидени со овој план, врз основа 
на посебни одлуки од Сојузната народна скуп-
штина. 

2. Општините, околиите, автономните единици 
и народните републики се должни од сите приходи 
на своите буџети да издвојуваат 6% како буџетска 
резерва. 

Средствата на буџетските резерви од претход-
ниот став можат да се употребат за цели и на начин 
што ќе ги определи Сојузниот извршен сов€т. 

Одредбите од овој оддел не се однесуваат 
на дотациите што одделни буџети на политичко-
територијалните единици ќе ги примат од буџетите 
на други политичкотериторијални единици, ако 
е од приходите од кои е дадена дотацијата издвоена 
резервата од ставот 1 на овој оддел. 

Г л а в а XXII 
МЕРКИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ 
1. Сојузниот извршен совет односно органот 

што тој ќе го овласти може: 
1) да ги определува највисоките продажни це-

ни и начинот на формирање на цените на произво-
дите и услугите; 

2) да донесува прописи за евиденција и контро-
ла на цените на определени производи и услуги; 

3) да пропишува тарифи за превоз на стоки и 
патници во поморскиот и воздушниот сообраќај, во 
патничкиот автосообраќај на меѓурепублички ли-
нии, во^ внатрешната пловидба, поштенсхо-теле-
графско-телефонски тарифи, како и да донесува 
прописи за повластицпте во сообраќајот и за усо-
гласувањето на сообраќајните тарифи и на возните 
редови; 

4) да го утврдува нивото на цените и на таои-
фите на комуналното стопанство, на станарината, 
таксите и данокот на промет што ги пропишуваат 
политичкотериторијалните единици а кои се од 
влијание врз трошоците на работењето на стопан-
ските организации и лп врз животниот стандард на 
работниците и службениците; 

5) да ги утврдува по народни републики мини-
малните количини на сечење на дрво на пењ вз 
шумите од општонародниот имот. 
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Се овластуваат народните републики да можат 
во своите општествени планови да го утврдат н а ј -
високиот обем на сечењето на дрво на пењ. 

2. Со цел за плаќање на увозот на стоки и на 
услуги во врска со инвестициите, стопанските ор-
ганизации можат да користат најмногу 10°/о од де-
лот на амортизацијата што се овластени да го кори-
стат според одредбите на посебни сојузни прописи 
— за набавка на девизи на редовните состаноци на 
девизните пресметковни места, како и за плаќање 
со девизите што според важечките прописи не се 
должни да и ги продадат на Народната банка. Сред-
ствата од други' извори не можат да се користат 
за оваа цел. 

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

Комитетот 'за надворешна- трговија, во согла-
сност со сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на финансиите, може на претпријатијата од 
одделни стопански гранки или на групи стопански 

.организации да им го зголеми процентот од ставот 
<1, односно да ги утврди и другите извори на сред-
ствата за набавка на девизи на состаноците на де-
визното пресметковно место за целите од ставот 1. 

Г л а в а XXIII 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

I 
Општествените планови на општините, околии-

те и народните републики треба да бидат во согла-
сност со овој план и со структурата на вложува-
њата и со мерките за развој на стопанството, на 
општествениот стандард и на личната потрошу-
вачка на своето подрачје, да придонесат да се 
остварат задачите и предвидувањата на овој план. 

Плановите на стопанските организации треба 
да бидат во согласност со целите и задачите на овој 
општествен план, како и на плановите на народ-
ната република, околната и општината. За таа цел 
е потребно да се координира работата на стопан-
ските организации преку соборите на производи-
телите, стопанските комори, стручните здруженија, 
задружните и други организации. 

И 
Овој општествен план важи од 1 јануари 1959 

година. 

847. 
Врз основа на. точката б став 2 од одделот 1 на 

главата XVII на Сојузниот општествен план за 1959 
година, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИ-

ЦИИ ВО 1959 ГОДИНА 
Член 1 

Стопанските организации, банките, штедилни-
ците и Државниот осигурителен завод (во натамо-
шниот текст: стопанските организации) можат па-
ричниот дел од фондот на основните средства да го 
користат за инвестирање во основни средства и за 
други вложувања согласно* со прописите за кори-
стење на тие средства, ако едновремено од тие сред-
ства пренесат во својот фонд на обртните средства 
износ во височина од 25% од средствата што се ко-
ристат за инвестирање во основните средства од-
носно за други вложувања. 

Според одредбата од претходниот став ќе поста-
пат и установите со самостојно финансирање што 
формираат обртни средства за своето работење, ко-
јга ги користат средствата на своите инвестициони 
фондови и средствата на фондовите за дополнува-
н и и замена со цел за дополнение на основните 
средства. 

Одредбата од ставот 1 на овсгј член не се од-
несува: 

1) на средствата на амортизацијата на стопан-
ските организации; 

2) на средствата на фондот на основните сред-
ства што се користат за отплатување на инвести-
ционите заеми од Општиот инвестиционен фонд, на 
средствата за учество во трошоците за инвестиции 
и на средствата на гарантните износи по тие заеми; 

3) на средствата на фондот на основните сред-
ства што се користат за отплатување на инвести-
ционите заеми добиени од средствата на федера-
цијата преку републичкиот општествен инвести-
ционен фонд, ако ануитетите по тие заеми му се 
отстапени како приход на републичкиот инвести-
ционен фонд; 

4) на средствата на фондот на основните сред-
ства на земјоделските стопанства кога според за-
вршните сметки за 1958 година овие ќе ги употре-
бат за рефундиран^ во фондот на обртните сред-
ства на износите за прираст на добитокот од соп-
ствениот запат; 

5) на средствата на инвестициониот фонд за За-
едницата на Југословенските железници; 

6) на средствата на инвестициониот фонд на 
Заедницата на стопанските претпријатија на Југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони. 

Член 2 
Стопанските организации што не користат кре-

дит за обртни средства ка ј банката, а средствата на 
фондот на обртните средства им се достаточни за 
нормално работење, не вршат пренесување според 
одредбата од членот 1 став 1.на оваа уредба. Овие 
стопански организации ќе го издвојуваат тој износ 
во рамките на фондот на основните средства како 
резерва што можат да ја користат според посебни-
те прописи што ги донесува Сојузниот извршен 
совет. 

Според одредбата од претходниот став ќе поста-
пат и установите со самостојно финансирање што 
формираат обртни средства за своето работење и 
не користат кредит за обртни средства ка ј банката, 
а средствата на фондот на обртните средства им се 
достаточни за нормално работење, како и устано-
вите со самостојно финансирање што не форми-
раат обртни средства за своето работење — кога ги 
користат средствата на своите инвестициони фон-
дови и средствата на фондовите за дополнување и 
замена со цел за дополнување. 

Член 3 
Средствата на амортизацијата на стопанските 

организации односно средствата на амортизационите 
фондови на установите со самостојно финансирање 
и на нивните фондови за дополнување и замена 
кога се користат со цел за замена, кои според ва-
жечките прописи можат да се користат во 1959 
година, можат да се употребуваат 'за замена на 
основните средства и за други вложувања согласно 
со прописите за користење на тие средства, ако 
едновремено од тие средства се издвои на посебна 
сметка износот во височина од 10% од средствата 
што се користат за замена на основните средства 
односно за други вложувања. 

Средствата издвоени на посебна сметка според 
одредбата на претходниот став, стопанските орга-
низации и установите со самостојно финансирање 
што формираат обртни средства за своето работе-
ње, можат да ги користат во текот на 1959 година 
година како обртни средства. 

Одредбите од претходните ставови не се одне-
суваат: 

1) на средствата на амортизацијата употребени 
за отплатување на заемите дадени од Општиот ин-
вестиционен фонд; 

2) на средствата на амортизацијата примени по 
основот на осигурување за оштетените или уни-
штените основни средства кога овие се користат за 
доведување на основното средство во првобитната 
состојба; 

3) на железничко-транспортките претпријатија; 
4) на стопанските претпријатија на Југословен-

ските пошти, телеграфи и телефони; 
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5) на претпријатијата на друмскиот сообраќај; 
6) на претпријатијата за производство на тули 

и ќерамиди 
7) на претпријатијата на рударството кога ги 

трошат средствата на амортизацијата за изведува-
ње на рударски работи; 

8) на стопанските организации што отпишале 
повеќе од 70% од износот на вкупната набавна 
вредност на своите основни средства, освен градет 
жните објекти, според состојбата ша основните сред-
ства на 31 декември 1958 година; 

9) на комуналните претпријатија; 
10) на средствата на амортизацијата на земјо-

делските стопанства кога според завршните смет-
ки за 1958 година ќе ги употребат овие за рефунди-
р а н ^ во фондот на обртните средства на износот за 
прираст на добитокот од сопствениот запат; 

11) на селскостопанските организации, општите 
земјоделски задруги и специјализираните земјо-
делски задруги што вршат расподелба на вкупниот 
приход како општите земјоделски задруги, кога 
средствата на амортизацијата што произлегуваат 
од продажбата на земјиште, приплоден добиток или 
селскостопански машини ги користат за купување 
на земјиште, приплоден добиток или белскостопан-
ски машини, со кои се врши проста замена на про-
даденото земјиште, продадениот приплоден доби-
ток односно продадените селскостопански машини. 

Члан 4 
Стопанските организации можат средствата на 

фондот на заедничката потрошувачка да ги кори-
стат за инвестициони вложувања ако едновремено 
од тие средства пренесат во својот фонд на обртни-
те средства износ во височина од 25% од износот 
на средствата што ги користат за инвестициони 
вложувања. 

Одредбата од претходниот став не се однесува 
на средствата на фондот на заедничката потрошу-
вачка што стопанските организации ги користат за 
отплатување на заемите добиени од Општиот инве-
стиционен фонд за средства на заедничката потро-
шувачка, како и за отплатување на заемите добиени 
од фондот за кредитирање на станбената изградба 
пред 23 април 1958 година. 

Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесу-
ва на стопанските организации што не користат 
кредит за обртни средства ка ј банката, а средствата 
од фондот на обртните средства им се достаточни 
за нормално работење. Овие стопански организации 
ќе го издвојуваат тој износ во рамките на фондот 
на заедничката потрошувачка како резерва што мо-
жат да ја користат според посебните прописи што 
ги донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 5 
Одредбите од оваа уредба се однесуваат и на 

водните заедници, сојузите на земјоделските за-
други, задружните деловни сојузи, заедниците на 
стопанските организации и заводите за социјално 
осигурување. 

Член 6 
Сојузниот Државен секретаријат за работите на 

финансиите ќе донесе, по потреба, поблиски пропи-
си за применување на оваа уредба. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1959 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 379 

10 декември 1958 година 
Белград 

848» 
Врз основа на членот 3 став 1 под а) точка 12 

од Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 26/56, 43/56 и 21/57), 
во врска со членот 45 став 2 од Уредбата за прене-i 
сување работите во надлежност на сојузните и реч 
публичките органи на управата („Службен лист 

-на ФНРЈ", бр. 18/58), со согласност од Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за народно здрав-
је, сојузниот Државен секретаријат за работите на 
стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ 

НА ЛЕКОВИТЕ ВО ПРОДАЖБА НА МАЛО 
1. Се определуваат нови највисоки цени во 

продажба на мало на готовите лекови и на леко-
витите супстанции. Овие цени се наведени во Це-
новникот на лековите, кој претставува составен дел 
од оваа наредба, а е објавен како Додаток на „Слу-
жбен лист на ФНРЈ". 

2. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
стануваат да важат највисоките цени на лековите 
и на лековитите супстанции определени со ценов-
ниците на лековите што се пропишани: со Реше-
нието за цените на лековите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 36/52), со Решението за определување 
на цените на лековите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 39/53), со Решението за цените на лековите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/55), со Решението 
за определување највисоките цени во продажба на 
мало на некои лекови и диететски препарати („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 23/56), со Одлуката за 
определување највисоките цени на лековите во про-
дажба на ма#о („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/57) 
и со Наредбата за определување на највисоките 
цени на лековите во продажба на мало и на најви-
соките цени за аптекарските услуги („Службен лист 
на ЛНРЈ" , бр. 52/57) — доколку се содржани тие 
во Ценовникот на лековите од точката 1 на оваа 
наредба., 

3. Се овластува Управата за фармацеутска слу-
жба и медицинско снабдување да издаде потполн 
и пречистен текст на Ценовникот на лековите како 
одделно издание, и, по потреба, да дава објасненија 
за примена на одредбите од оваа наредба. 

4. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1959 година. 

Бр. 4685 
26 ноември 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот 
промет, 

Марјан Брецељ, е. р. 

Го заменува Претседателот на 
Републиката 

Потгтр етсед ател 
на Сојузниот извршен сове1*, 

Едвард Кардељ, «. p. 

849. 
Врз основа на точката 9 од Одлуката за доде-

лување новогодишна награда на службениците и 
работниците на државните органи и на установите 
на јавните служби („Службен лист на ФНРЈ", бр.; 
48/58), а во врска со чл. 24 и 28 од Законот за при-
донесоа? за буџетите од личниот доход на работни-
ците („Службен лист на ФНРЈ"," бр. 52/57), сојузни-
от Државен секретаријат за работите на финанси-
ите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА БУ-
ЏЕТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА НОВОГОДИ-
ШНИТЕ НАГРАДИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РА-
БОТНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И НА 

УСТАНОВИТЕ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ 

1. Во Упатството за пресметување на придонел 
сот за буџетите од личниот доход на новогодишни-

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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те награди на службениците и работниците на др-
жавните органи и на установите на јавните слу-
зкби („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/58) точката 
б се менува и гласи: 

„5. Како исплатители на новогодишните награ-
ди во смисла на одредбите од Одлуката и од ова 
упатство, не се подразбираат следните организации 
од третиот дел на Законот за јавните службеници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57 и 44/59): банки-
те и штедилниците, Државниот осигурителни завод, 
Генералната дирекција и дирекциите на Југословен-
ските железници, Генералната дирекција на Југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони и опште-
ствените организации. Ако наведените организации 
исплатуваат награди според одредбите од своите 
правилници односно по одлука на своите овластени 
органи, во поглед на пресметувањето на придоне-
сот од личниот доход ќе се применуваат во се од-
редбите од чл. 40—48 на Правилникот за пресмету-
вање и плаќање на придонесот од личниот доход 
од работниот однос. 

По исклучок од претходниот став, општествени-
те организации што по одлука од надлежните ор-
таци исплатуваат годишна награда до 50°/о од ме-
сечната плата, ќе ја исплатуваат таа награда и ќе 
го пресметуваат придонесот за буџетите од личниот 
доход според одредбите на ова упатство." 

2. Ова упатство влегува во сила со денот на • 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 12-24505/1 
12 декември 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

850. 

Врз основа на одредбата под б) став 1 од одде-t 
лот 1 главата XXV на Сојузниот општествен план 
за 1958 година, во врска со членот 11 под а) точка 
9 од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58), 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за соо-
браќај и врски, со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА 

ПАТНИЦИ ВО ПОМОРСКИОТ СООБРАКАЈ 

1. Редовните возни цени за превоз на патници 
во поморскиот сообраќај се менуваат и на брзите 
(лонгитудинални) пруги за превоз во туристичка 
класа изнесуваат: 

за отетој ание од динари 
1 наутичка милја —- — — — — 13 

30 наутички милји — — — — — 332 
50 „ „ — — — — — 552 

100 „ „ — — — — — 1076 
150 „ „ — — — — — 1488 
200 f l ' „ — — — — — 1816 
250 „ „ — — — — — 2056 
ЗОО „ „ —~ — — — — 2320 
Претпријатието Јадранска линиска пловидба 

ќе ги определи во рамките на износите од претход-
ниот став: а) системот на дегресијата (опаѓањето 
на единичниот став според отетој анието) и б) во-
зните цени за секоја релација меѓу одделни луки. 

Возните цени за I класа се определуваат во 
сразмера 1,5 : 1 во однос на туристичката класа. 

За превоз со бродови што сообраќаат на гла-
вните експресни пруги, покрај редовната возна цена 
се плаќа и дополнителна цена од 500 динари без 
оглед на класата и отетој анието. 

2. На локалните пруги се воведува единствена 
(туристичка) бродска класа место досегашната 
втора и трета класа и возните цени изнесуваат: 

динари 
9 

- 40 
• 80 
• 156 
• 232 
• 388 

Бродарских претпријатија на поморски^ па-
тнички сообраќај во рамките' на износите од прет-
ходниот став ќе ги определат: а) системот на де-
гресијата (опаѓањето на единичниот став според 
отетојанието) и б) возните цени за секоја релација 
меѓу одделни луки. 

По исклучок од одредбите од ставот 1 на оваа 
точка, бродарските претпријатија на поморскиот 
сообраќај на определени локални пруги, паралелни 
со брзите пруги, можат да воведуваат две класи. 
Во овие случаи превозните цени за повисоката 
класа се определуваат според возните цени за ту-
ристичката класа на брзите пруги (точка 1 став 1), 
а за пониската класа според возните цени за един-
ствената класа на линиите на локалните пруги 
(точка 2 став 1). 

3. Важечките повластици за превоз на патници 
во поморскиот сообраќај ќе се применуваат и на 
превозните цени од претходните точки, како и на 
дополнителната цена од точката 1 став 4 на оваа 
наредба. 

4. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа наредба престануваат да важат одредбите од 
точката 1 оддел 1 под*б) од Одлуката за измена на 
тарифата во железничкиот, поморскиот и речниот 
сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/53) и 
Одлуката за измена на ткрифите во поморскиот 
патнички сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 7/55). 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1959 година. 

Бр. 2005 • 
4 декември 1958 година 

Белград 
Секретар за сообраќај и врски, 

Пеко Дапчеви«, е. р. 

851. 

Врз основа на одредбата под б) став 1 од одде-
лот 1 на главата XXV од Сојузниот општествен 
план за 1958 година во врска со членот И под а) 
точка 9 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на сојузните и републичките органи 
на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58), 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
сообраќај и врски, со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА 

ПАТНИЦИ ВО РЕЧНИОТ СООБРАКАЈ 

1. Редовните цени за превоз на патници во реч-
ниот сообраќај за втора бродска класа се менуваат 
и изнесуваат: 

динари 
за отетојание од 1—5 км — — — 24 

20 — — — 72 
50 >> — — — 176 

100 а — — — 332 
150 »» — — ч. 484 
200 — — — 604 
250 — — — 692 
ЗОО — — — 788 
3"0 5» — — — 820 

а а » 350 >» — — — 916 

за отетој ание од 
1 наутичка милја 
5 наутички милји 

10 
20 
30 
50 
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Претпријатијата на речниот патнички сообра-
ќај ќе ги определат во рамките на износите од прет-
ходниот став: а) системот на дегресијата (опаѓањето 
на единичниот став според отетојанието) и б) возните 
цени за секоја релација меѓу одделни пристаништа. 

Редовните возни цени за прва бродска класа 
се определуваат во сразмера 1,25 : 1 во однос на 
втора класа. 

2. Важечките повластици за превоз на патници 
во речниот сообраќај ќе се применуваат на превоз-
ните цени од претходната точќа на оваа наредба. 

3. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа наредба престанува да важи Наредбата за из-
мена на тарифата за превоз на патници Bt> речниот 
сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/57). 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а 
се применува од 1 јануари 1959 година. 

Бр. 2004 
4 декември 1958 година 

Белград 
Секретар 

за сообраќај и врски, 
Пеко Дапчеви^, е. р. 

852. 
Врз основа на членот 10 од Уредбата за кон-

трола на квалитетот на селскостопанските произво-
ди наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ"* 
бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворе-
шнотрговска комора, во спогодба со Сојузот на 
селскостопанско-шумарските комори на Југослави-
ја, донесува 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕ-
НИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ 

НА ДОБИТОКОТ ЗА КОЛЕЊЕ НАМЕНЕТ ЗА 
ИЗВОЗ 

1. Во Листата на стручните лица овластени за 
вршење контрола на квалитетот на добитокот за 
колење наменет за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/56, 48/56, 51/56, 19/57 и 29/57) се вршат след-
ните измени и дополненија: 
1) Во точката 1: 

а) текстовите под редните броеви 20, 21, 24, 34, 
42, 49, 51, 61 и 64 се бришат; 

б) текстот под редниот број 4 се менува и гласи: 
„Брковиќ инж. Слободан — Чачак"; 

в) тзкстот под редниот број 5 се менува и гласи: 
„Билиќ инж. Иван —' Младеновац"; 

г) текстот под редниот број 37 се менува и гласи: 
„Младеновиќ инж. Велимир — Ниш"; 

д) текстот под редниот број 55 се менува и гласи: 
„Готовиќ инж. Јован — Заечар"; 

ѓ) по редниот број 64 се додаваат редните броеви 
65—74 со текстови, кои гласат: 
„65 Антонијевиќ инж. Милош — Лазаревац 

66 Барлов Миодраг — Рашка 
67 Видаковиќ инж. Вељко — Белград 
68 Петровиќ инж. Ѓуро — Алексинац 
69 Видановиќ инж. Миодраг — Пирот 
70 Васиљевиќ Ненад — ћуприја 
71 Петровиќ инж. Стојан — Пеќ 
72 Вујовиќ инж. Никола — Рашка 
73 Мириќ инж. Момир — Приштина 
74 ѓорѓевиќ инж. Мирољуб — Светозарево",-

2) Во точката 2: 
а) текстовите под редните броеви 2, 7, 9, 11, 12, 

14,^21, 35, 37, 40, 45, 49 и 53 се бришат; 
б) текстот под редниот број 24 се менува и гласи! 

„Нешиќ инж. Јованка — Винковци"; 
в) текстот под редниот број 41 се менува и гласи? 

„Кнежевиќ инж. Даница — Беловар"; 

г) текстот под редниот број 48 се менува и гласи: 
„Салиховиќ инж. Салих — Бели Манастир"} 

д) ПО редниот број 56 се додава реден број 57 
со текст, кој гласи: 
„Гвозденчевиќ Јован — Беловар". 

3) Во точката 3: 
а) текстовите под редните броеви 5, 6, 8, 15, 22, 

37 и 45 се бришат; 
б) текстот под редниот број 11 се менува и гласи! 

„Прешарен инж. Миха — Љубљана"; 
в) текстот под редниот број 12 се менува и гласи! 

„Прегељ Антон — Љубљана"! 
4) Во точката 4: 

а) текстовите под редните броеви 8 и 9 се бришат. 
5) Во точката 5: 

а) текстовите под редните броеви 6 и 8 се бришат! 
б) текстот под редниот број 4 се менува и гласи! 

„Јашаревиќ инж. Адем — Рогатица"; 
в) текстот под редниот број 5 се менува и гласи! 

„Ериќ инж. Сафвет — Сараево"; 
г) по редниот број 10 се додава реден број 11 

со текст, кој гласи: 
„Переида инж. Муниб — Брчко". 

II. Овие измени и дополненија влегуваат во сила 
осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на 
ФНРЈ". 

Бр. 575/2 
6 декември 195в година 

Белград 
Сојузна надворешнотрговска комора 

Претседател на Управниот одбор, 
Руди Колак, е. р. 

853. 
Врз основа на членот 10 од Уредбата за кон-

трола на квалитетот на селскостопанските прои-
зводи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворе-
шнотрговска комора, во спогодба со Сојузот на сел-
скостопанско-шумарските комори на Југославија, 
донесува 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕ-
НИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ 
НА МЕСОТО, НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД МЕСО И 

ОД ДОБИТОК НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 
I. Во Листата на стручните лица овластени за 

вршење контрола на квалитетот на месото и на про-
изводите од месо и од добиток наменети за извоз 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/56, 51/Ѕз, 18/57 
и 29/57) се вршат следните измени-и дополненија: 

1) Во точката 1: 
а) текстовите под редните броеви 8, 14, 19 pi 

20 се бришат; 
б) по редниот број 30 се додаваат редните бро-

еви 31—45 со текстовите, кои гласат: 
„31 Чубраниќ Петар — Петровац на Млава 
32 Станковиќ Часлав — Петровац на 

Млава 
33 Наумковиќ Чедомир — Нови Сад 
34 Јурчиќ др Стеван — Нови Сад 
35 Наеуровиќ Јосип — Заечар 
36 Јаниќиевиќ-Крстиќ Вера — Неготин 
37 Јовановиќ Радомир — Косовска Ми-

тровица 
38 Ладавац Иван — Ниш 
39 Б јажиќ Звонимир — Крагуевац 
40 Муњае Душан — Смедерево 
41 Дишљенковиќ Александар — При-

штина 
42 Р а д о в а н о в ^ Петар — Врање 
43 Туцовиќ Љубодраг - 7 Велика Плана 
44 Савиќ Танасије — Велика Плана 
45 Ранчиќ Богољуб — Пирот". 
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2) Во точката 2: 
а) текстот под редниот број 16 се менува и 

гласи: 
„Банак Матија — Чаковец"; 

б) по редниот број 17 се додаваат редните 
броеви 18—24 со текстовите, кои гласат: 
„18 Мравунац Иван — Беловар 

19 Бенчиќ Мирко — Вараждин 
20 Холуб Драгутин — Клоштар Иваниќ 
21 Вук Велимир — Пула 
22 Микшиќ Мијо — Карловац 
23 Левар Иван — Златар 
24 Бркиќ Леон — ѓурѓевац". 

3) Во точката 3: 
а) текстот под редниот број 8 се брише; 
б) по редниот број 15 се додаваат редните 

броеви 16 и 17 со текстовите, кои гласат: 
„16 Держиќ Франц — Брежице 

17 Худописк Антон — Брежице". 
4) Во точката 4: 

а) по редниот број 3 се додаваат редните бро-
еви 4—6 со текстовите, кои гласат: 
„4 Митевски Георги — Струмица 
5 Поповиќ Војислав — Тетово 
6 Кондов Борислав — Скопје". 

5) Во точката 5: 
а) Текстовите под редните броеви 3 и 4 се 

бришат; 
б) по редниот број 4 се додаваат редните 

броеви 5—11 со текстовите, кои гласат: 
„5 Кулаш Чедомир — Биељина 

6 Матишин Мирко — Босанска Дубица 
7 Ѓуриќ Душан — Босанска Дубица 
8 Болтужиќ Јосип — Бања Лука 
9 Марушиќ Антун — Зворник 

10 Баста Леополд — Добој 
11 Мијатовиќ Илија — Бихаќ". 

II. Овие измени и дополненија влегуваат во 
сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист 
на ФНРЈ". 

Бр. 575/2 
6 декември 1958 година 

Белград 
Сојузна надворешнотрговска комора 

Претседател 
на Управниот одбор, 

Руди Колак, е. р. 

854. 

Врз основа на членот 10 од Уредбата за кон-
трола на квалитетот на селскостопанеките произво-
ди наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворе-
шнотрговска комора, во спогодба со Сојузот на 
селскостопанско-шумарските комори на Југославија, 
донесува 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА , 
НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕ-
НИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ 
НА СВЕЖОТО И СУВОТО ОВОШЈЕ НАМЕНЕТО 

ЗА ИЗВОЗ 
I. Во Листата на стручните лица овластени за 

вршење контрола на квалитетот на свежото и суво-
то овошје наменето за извоз („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 48/55, 5/56, 16/56, 23/56, 48/56, 18/57 и 
29/57) се вршат следните измени и дополненија: 

1) Во точката 1: 
а) текстовите под редните броеви 1, 8, 10, 

24, 28, 40, 48, 53, 56, 58, 59, ©0, 61 и 63 се 
бришат; 

б) текстот под редниот број 2 се менува и 
гласи: 
„Јеремиќ инж. Стојан — Белград"; 

в) текстот под редниот број 16 се менува и 
гласи: 
„Петровиќ Љубомир — Крагуевац"; 

г) текстот под редниот број 27 се менува и 
гласи: 
„ѓинѓиќ Новица — Прокупље"; 

д) текстот под редниот број 43 се менува и 
гласи: 
„Чулиќ инж. Драгутин — Ваљево"; 
ѓ) по редниот број 69 се додаваат редните 
броеви 70—73 со текстовите, кои гласат: 
„70 ѓорѓевиќ Добривоје — Ниш 
71 Валентиќ Анѓелка — Умчари 
72 Миљковиќ инж. Србољуб — Колари 
73 Лоди Габор — Бачка Топола". 

2) Во точката 2: 
а) текстовите под редните броеви 2, 3, 8, 20, 

21, 22 и 26 се бришат; 
б) текстот под редниот број 12 се менува и 

гласи: 
„Кукуриќ Иван — Подравска Слатина"; 

в) по редниот број 30 се додаваат редните 
броеви 31 и 32 со текстовите, кои гласат: 
„31 Санковиќ Иван — Кутина 
32 Ујчиќ инж. Ж а р к о — Пула". 

3) Во точката 3: 
а) текстовите под редните броеви 2, 3, 9, 11, 

22 и 26 се бришат; 
б) текстот под редниот број 12 се менува и 

гласи: 
„Зулан Иван — Цеље"; 

в) по редниот број 33 се додаваат редните 
броеви 34—36 со текстовите, кои гласат: 
„34 Гасар инж. Марта — Цеље 
35 Фрас инж. Марија — Цеље 
36 Шуштершиќ Франц — Љубљана". 

4) Во точката 4: 
а) текстовите под редните броеви 1 и 10 се 

бришат; 
б) текстот под редниот број 9 се менува и 

гласи: 
„Илин инж.-Благо ј — Гевгелија". 

5) Во точката 5: 
а) текстовите под редните броеви 10, 12, 15 

и 16 се бришат; 
б) текстот под редниот број 17 се менува и 

гласи: 
„Патиќ инж. Стеван — Горажде"; 

в) текстот под редниот број 19 се менува и 
гласи: 
„Буљко инж. Мухамед — Мостар"; 

г) текстот под редниот број 13 се менува и 
гласи: 
„Марјановиќ инж. Драгомир — Приедор"; 

д) по редниот број 24 се додаваат редните 
броеви 25 и 26 со текстовите, кои гласат: 
„25 Арежина инж. Бранко — Маглај 
26 Васиќ инж. Никола — Биељина". 

II. Овие измени и дополненија влегуваат во 
сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист 
на ФНРЈ". 

Бр. 575/2 
6 декември 1958 година 

Белград 

Сојузна надворешнотрговска комора 
Претседател 

на Управниот одбор, 
Руди Колак, е. р. 
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855. 
Врз основа на членот 10 од Уредбата за кон-

трола на квалитетот на селскостопанските произво-
ди наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворе-
шнотрговска комора, во спогодба сб Сојузот на 
селскостопанско-шумарските комори на Југосла-
вија, донесува 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕ-
НИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ 
НА СВЕЖИОТ ЗАРЗАВАТ НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ 

I. Во Листата на стручните лица овластени за 
вршење контрола на квалитетот на свежиот зарза-
ват наменет за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/56, 48/56, 18/57 и 29/57) се вршат следните 
измени и дополненија: 

1) Во точката 1: 
а) текстовите под редните броеви'6, 9, 13, 26, 

29, 30, 32, 33 и 38 се бришат; 
б) текстот под редниот број 17 се менува и 

гласи: 
„Васиљевиќ инж. Момчило — Заечар"; 

в) по редниот број 46 се додаваат редните 
броеви 47—49 со текстовите, кои гласат: 
„47 Михај левиќ Петар — Ниш 
48 Лоди Габор — Бачка Топола 
49 Форѓарини инж. Милан — Панчево". 

2) Во точката 2: 
а) текстовите под редните броеви 16, 19, 22, 

25, 31 и 36 се" бришат; 
б) по редниот број 39 се додаваат редните 

броеви 40 и 41 со текстовите, кои гласат: 
„40 Јелиќ Добросав — Подравска Слатина 
41 Грковиќ инж. Станоје — Пула". 

3) Во точката 3: 
а) текстовите под редните броеви 5, 23, 26, 

28 и 32 се бришат; 
б) по редниот број 33 се додава редниот број 

34 со текстот, кој гласи: 
„Огрин инж. Душан — Љубљана". 

4) Во точката 4: 
а) текстот под редниот број ГО се брише; 
б) текстот под редниот број 3 се менува и 

гласи: 
„Теофилоски- инж. Светислав — Тетово"; 

в) по редниот број 14 се додаваат редните 
броеви 15 и 16 со текстовите, кои гласат: 
„15 Стојанов инж. Борис — Скопје 

16 Попов Васил — Миравци". 
5) Во точката 5: 

по редниот број 7 се додаваат редните 
броеви 8 и 9 со текстовите, кои гласат: 
„8 Галијашевиќ инж. Хамзалија — Са-

раево 
-9 Савиќевиќ инж. Момчило — Чапљина". 

II. Овие измени и дополненија влегуваат во сила 
осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на 
ФНРЈ". 

Бр. 575/2 
6 декември 1958 година 

Белград 

Сојузна надворешнотрговска комора 

Претседател на Управниот одбор, 
Руди Колак, е. р. 

856. 
Врз основа на членот 10 од Уредбата за кон-

трола на квалитетот на селскостопанските произ-
води наменети за извоз (,,Службен лист на ФНРЈ",-
бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворе-
шнотрговска комора, во спогодба со Сојузот на сел-« 
скостопанско-шумарските комори на Југославија, 
донесува 

ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ 
НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕ-
НИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ 

НА ДАЛМАТИНСКАТА ЖАЛФИЈА 
I. Во Листата на стручните лица овластени за 

вршење контрола на квалитетот на далматинската 
ж а л ф и ј а („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 31/57) се 
врши следната измена и дополнение: 

а) текстот под редниот број 2 се брише; 
б) по редниот број 5 се додава редниот број 6 

со текст, кој гласи: 
„Перовиќ Савета — Рисан". 
II. Оваа измена и дополнение влегува во сила 

осмиот ден по Објавувањето во „Службен лист на 
ФНРЈ". 

Бр. 575/2 
6 декември 1958 година 

Белград 
Сојузна надворешнотрговска комора 

Претседател на Управниот одбор, 
Руди Колак, е. р. 
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