
С М Р Т Ф А Ш И З М У - С Л О Б О Д А Н А Р О Д У 

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ" излази два пута не-
д е љ у . — Рукописи се не враћају, — 
Огласи по тарифи. — Текући рачун 
броГ 10-313-004. — Поштарина плаћена у 

готову. 

Среда, 30 анри, i i 94/ 
БЕОГРАД 

БРОЈ 36 ГОД. Ili 

- Je 12.— дин. — Претплата 
за прво полугође износи динара ЗОО.-, a 
за целу 1947 годину динара 550.—. — 
Редакција: Бранкова бр. 20. — Телефони: 

Редакција 28-838, Администрација 22-619 

280. 
У К А З 

На основу тачке 6 члана 74 Устава Президијум 
Народне скупштине ФНРЈ нро-глашује Закон о пето-
ро динијем -плану развитка народне привреде Феде-
ративне Народне Републике Југославије у годинама 
1947—1961 који оу донели на трећем редовном засе-
дању Савезно веће и Веће народа Народне скуп-
штине ФНРЈ 28 априла 1947 године, a који гласи: 

З А К О Н 

О ПЕТОјГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАЗВИТКА НАРОД-
НЕ ПРИВРЕДЕ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУ-
БЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ГОДИНАМА 1947—1951 

У В О Д 

1) Ослободилачки рат народа Југославије развио 
се под условима окупације целе државе од стране 
статистичких освајача, под условима потпуне ката-
строфе дотадашње државне и војне организације, 
потпуног слома целокупног државног апарата и ње-
говог преласка у службу статистичких окупатора, 
кад су народи Југославије — њихове народне масе 
— били срамно издани и препу.ште-ни сами себи у 
најтежем раздобљу своје историје. 

Ступивши у одлучну борбу против фашистичких 
освајача на позив Комунистичке партије, народи Ју-
гослав« је водили су, услед издајства домаће реак-
ције, свој ослободилачки рат не само против страних 
'фашистичка освајача, него и против домаће реак-
ције, против повратка на старо неправедно политичко 
и друштвено уређење, не само за национално осло-
бођење и независност, него и за остварење новог, 
истински демократског државног и друштвено-еко-
номског поретка. Зато је народ од самог почетка 
ослобадилачког рата одбацио старе форме власти и 
већ у току рата стао израђивати темеље нове, на-
родне власти и нове државне организације. Оства-
рено је братство и јединство југословенских народа, 
створена моћна народна Југословенска армија. Све 
то омогућило је народима Југо сл-авије не само одлуч-
ну коначну победу над спољним и унутрашњим 
непријатељима, него и то да из рата изађу способни 
Да одма« заложе све снаге за даље изграђиван^ и 
'довршавање уређењ,а свог новог државног, економ-
ског« друштвеног живота. Из таквих посебних услова 
ослободилачког рата створени су такође услови за 
'остварење бољег друштвеног система и за присту-
пање социјалист ичкој изградњи народне привреде. 

2) Благодарећи радном полету и хероизму труд-
Зеничких маса, — које су на пољу привредне обнове, 
после завршетка рата, показаше онај исти хероизам и 
крајњу пожртвованост, које су показале на бојном 
пољу у току оружане борбе, — и напорима, народне 

власти, постигнути су у обнављању привреде брзи и 
велики успеси, тако да је на.родна привреда, упркос 
њеној великој разорено сти услед ратног пустошења, 
углавном обновљена у току од две године и да је 
производња у најважнијим гранама достигла, a у 
неким и премашила, предратну производњу. 

3) У складу са основним начелима савезног 
Устава и устава народних република, која чин^ су-
штину новог поретка народне државе као демокра-
тије новог типа, изградио се државни привредни 
сектор, по својој суштини социјалистички, и овладао 
о д л у ч у ј у ћ а ранама народне привреде. Ликвидаци-
јом експлоататорске својине у индустри ја^ произ-
водњи и финансијском систему дати су услови за 
отстрањење слепог деловања економских закона и, 
уз радни полет трудбеника, створени су услови за 
систематски прелаз на планску привреду. 

4) Изградивши на основи правилног решења 
националног питања своју заједничку домовину, фе-
дер ат ив ну народну ре.публику, народи Југославије 
могли су и на победи у рату и на победи подигнутој 
у привредној, друштвеној и културној обнови, на 
самом делу проверити користи које овакво решење 
националног питања доноси, како сваком народу по-
себно, тако и њиховој заједници. Већ у двогодишњем 
периоду обнове, народи, чија је привред,а била зао-
стала, уверил,и су се у помоћ коју им пружа зајед-
ница да би се што пре савладала њихова заоста-
лост, да би се што пре откл.ониле последице ^равно-
мерног развитка привредног и културног живота 
појединих народа. Помоћ коју држава као целина 
пружа привредно мање развијеним народним репу-
блик.ама, у циљу да се ликвидира њихова заосталост, 
доноси непосредне користи и развиј ени јим републи-
к а ^ и јача целу заједницу. 

5) Истински демократски карактер ослободилач-
ког рата ујединио је у борби све радне слојеве — 
радничку класу радно сељаштво, радне средње сло-
јеве и радну интелигенцију, све патриоте наше земље 
у чврсти савез трудбеника. Тај савез, политички 
оличен у Народном фронту, преставља основну дру. 
штвену снагу која је носила досадашњу изградњу 
нове државе и обнову народне привреде, и она и 
дал^е остаје она масовна снага која је носилац борбе 
sa остварење задатака петогодишњег плана 

6) Основу планског развијања народне привреде 
чини планска индуетријализација и електрификација 
н,а савременој техничкој бази, a нарочито изградња 
тешке индустрије као главног услова за развитак 
свих осталих Привредних грана. Радни полет и дух 
такмичења и новаторска, који све више захвата 
радничку класу и сав радни народ и услови које је 
народна држава створила и даље их развија за еко-
номско, социјално и културно подизање радних 
маса, преставља ју јемство да ће радни народ, осло-
бође-н капиталистичке експло атаци је, с највећим по-
летом и пожртвовањем примити на себе велики и 
одговорни задатак спровођења пето годишњег плана 
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у области индустријске изградње. У организацији 
самоиницијативе и такмичења као и радне дисци-
плине, леже основни задаци јединствених синдиката. 

7) С обзиром на велики значај пољопривреде, по-
требу и могућност што бољег органског допуњавања 
индустрије и пољопривреде у њиховом развитку, и 
полазећи од уставних обавеза, потребно је створити 
све услове за савлађиван^ з а о с т а л о с т пољопривреде 
mitaизисним обрађивањем приватног зсмљ сродничког 
поседа и пружањем ефикасне техничке и друге по-, 
моћи ситни,м и средњим сељацима, потребно је снаб-
девати их у довољној мери модерним оруђи.ма, нау-
чити их напредним методима рада, снаб,дев.ати их 
свим потребним п р о и з в о д н а индустрије, како би 
се побољшала и увећала њихова производња за 
трлспппч! iz подигло њихово благостање и културна 
ниво. Исто тако потребно је пружити јаку помоћ 
постојећем сељачким радним задруга:.!?, као и добро-
вољ-но ј г:-:т^!т,пјатЕзи која се све више испољава код 
ситног и средњег сељаштва за стварање задруга за 
заједничко обрађивање земље и за заједничко гајење 
стоке. 

8) Пре,ма пгтогодншњем плану индустријска про-
изводња наћи ће пра,вилан однос и према занатли-
ја ;^ , јео занатска производња играће и даље зна-
чајну улогу у нашој производњи као неопходна до-
пуна индустрије. Зато петогоцчшњи план предв.иђа 
довољно снабдевање занатлија потребним сирови-
нама и алатом, као и пружање помоћи занатским 
задругама. 

9) С обзиром из то да су дати сви објективни 
услови за спсхематски прелаз на иранску привреду и 
да је Влада Ф11 -Ј у периоду од 1945 до 1917 године 
припремила организационе и матери'алне услове за 
тај прелаз, Народна скупштина ФНРЈ поставља за 
основни задатак првог петогодишљег плана: 

ликвидирати привредну и техничку заосталост, 
учврстити економску и одбрамбену снагу згмље, 
учврстити и даље развити социјалиеткчки сектор 

народна привреде и нове односе производња који 
из њега проистичу, и 

подићи о п т re благостање трудбеника из esa три 
привредна сектора. 

Д Е О П Р В И 

ЗАДАЦИ ПЕТОГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

Глава I 

ОСНОВ-НИ ЗАДАЦИ ПЕТОГОДИШЉЕГ ПЛАНА 

Да би се остварио ^стогодишњи план постављају 
се следећи основни задаци: 

Члан I 

1) Осигурати брзи развитак п р о и з в о д н а снага 
и повећати народни доходак од 132 милијарде динара 
у 1939 години на 255 милијарди у 1951 години и тиме 
премашити предратни народни доходак за близу 
два пута. 

2) Мобилисати и стално јачати све изворе аку-
мулације. Инвестирам у народну привреду у току 
1947—1951 године 278,3 милијарде динара. 

3) Повећати вредност укупне производње од 116,5 
милијарди у 1939 години на 266,7 милијарди у 1951 
години што значи премашити вредност предратне 
производње за преко 2% пута. 

4) Осигурати бр-зи темпо развитка индустрије. 
Изградити нове гране индустрије и нова предузећа 
на модерној техничкој основи. Рационализовати и 

реконструисати стара предузећа и повећати њихову 
економичност и капацитет. 

5) У свим гранама производње примењивати нај-: 
но,вије резултате науке и технике. Нарочито у инду-: 
етри ји савладати и применити нове технолошке про-: 
цесе и преоријентисати производњу на домаће сиро-: 
вине. Стварати комбинате и осигурати комплексно' 
искоришћавање сировина, енергије и отпадака. 

6) Непрекидно јачати државни сектор привреде. 
Повећат,и вредност индустријске производње од 25,5 
милијарди динара у 1939 години на 126 милијарди 
динара у 1951 години и тиме премашити предратну 
производњу близу 5 пута. 

Повећати удео индустријске производње у укуп-
ној производњи од 45% у 1939 години на 64% у 1951 
години. 

7) Изградити електроиндустрију и осигурати елек-
тр иф ик a цију земље. Изградити хидроцентрале и по-
дићи производњу јевтине електричне енергије. Кало-
ричне централе, као допунска постројења, градити 
прзенстсеио иа баз,и отпадног угља. 

Повећати пооизводњу електричне енергије од 
l , i милијарде kWh у 1939 години на 4,35 милијарди 
KWII у току 1951 године. Изградити коре електричне 
централе укупне снаге 1,55 милиона kW. 

S) Изградити тешку индустрију, нарочито црну 
металургију и .индустрију машина као продукционо-
техпичку базу за преображај и техничку опрему 
осталих гра,на привреде. 

Повећати производњу средстава за производњу 
(групе A) у укупној индустријској производњи од 
43% у 1939 години на 57% у, 1951 години. 

9) Механизовати руднике и остале погоне. Уса-
вршити технолошке процесе у пралиштима, флота-
ција ма и топионицама. 

Решити проблем индустријске производње мета-
лу р ги јеке г кокса на бази домаћег угља и осигурати 
производњу ватросталног материјала. 

Организовати систематска u обимна истраживања 
рудног блага и осталих приро,дних богатстава земље. 

Изградити рударске колоније, побољшати снаб-
девање радника, заштитне и хигијенске услове рада. 

10) Рационализовати постојеће руднике угља и 
отворити нове. Подићи производњу угља и кокса од 
6,068.000 тона у 1939 години на 16,500.000 тона у 
1951 години или за 272%, нафте од 1.000 тона на 
450.000 тона или- за 450 пута, железне руде од 
613.000 тона на 1,500.000 тона, сировог гвожђа од 
101.000 тона на 550.000 тена, челика од 235.000 тона 
на 760.000 тона. 

11) Рационализовати потрошњу угља у саобра-
ћају и индустрији. Знатно снизити садашње норме 
трошења угља. Осигурати прелаз на потрошњу лиг-
нита, прашине и ситног мрког и каменог угља. Упо-
требом угља погодног квалитета истиснути дрво 
као гориво у индустрији и градским домаћинствима. 

Изградити комбинате на бази 'лигнита за ком-
плексну прераду лигнита као горива и као хемијске 
сировине. 

12) Развити индустрију локалног значаја. Пове-
ћати искоришћавање локалних сировина и локалних 
резерви грађевинског материјала и повећати произ-
водњу предмета масовне потрошње. 

13) Подићи вредност занатске производње и за-
натск,их услуга од 12 милијарди динара у 1939 го-
дини на 18 милијарди динара у 1951 години и тиме 
премашити предратно стање за 1,5 пута. 

Повезати радне занатлије с планском изграде 
њом и производњом. Радним занатлијама осигурати 
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сировине, алат и рад. Организовати правилан си-
стем расподеле сировина и контролу њиховог тро-
шења. 

Осигурати правилно награђиван^ занатлија с об-
зиром на струку и степен њихове квалификације. 

14) Осигурати материјалну и организациону по-
моћ занатским задругама. 

15) Развити све гране саобраћаја ради задово-
љења погреб? народне привреде. Извршити рациона-
лизацију саобраћаја и знатно снизити трошкове 
екс пло атаци,^. 

16) Саобраћајним везама повезати територију 
државе у јединствену привредну целину, омогућити 
развитак привреде и тиме убрзати ликвидацију при-
вредне заосталости. 

17) Ради обезбеђења равномерног извршења 
овог плана и савлађиван^ непредвиђених тешкоћа, 
створити потребне резерве материјала. С тим у вези 
изградити мрежу складишта, силоса и хладњача. 

Члан 2 
1).Применити савремене методе и повећати и 

побољшати производњу у свима гранама пољопри-
вреде. 

2) Проучити и решити питање рејонизирања по-
љопривредне производње, 

3) Проучавати и уводиш нове пољопривредне 
културе и нове расе сто,ке. 

4) Осигурати радном сељаку свестрану матери-
јалну и стручну помоћ и оспособити га за примену 
савремених метода у обрађивању земље и сточар-
ству. 

Побољшати снабдевање радног сељака инду-
стријских производима. 

Заштитити радног сељака од свих експлоататор-
ских тенденција. 

Подићи матер иј ал« и и културни ступањ радног 
сељака. 

5) Подићи производњу пољопривредних машина 
на 34.000 тона у 1951 години. 

Произвести 68.000 комада плугова у 1951 години 
и тиме премашити предратну производну за преко 9 
пута. 

Подићи производњу вешта,чког гнојива на 350.000 
тона у 1951 години и тиме премашити пред,ратну 
производњу за 4,8 пута. 

6) Повећати техничко-организаци ју помоћ рад-
ном сељаку преко пољопривредно-маши,нских стани-
ца. Повећати број пољопривредно-машинских стани-
ца и њихову опрему машинама. Рационализовати 
њихову организацију рада, осигурати правилно неко« 
ришћавање машина и знатно снизити трошкове у-
слуга пољопривредно-машинских станица. 

Снабдети пољопривреду селекционисаним семе-
ном, садницама, расплодном стоком, сточним леко-
вима и средствима за заштиту биља. 

7) Подићи индустрију за прераду воћа и поврћа 
за близу 16 пут« изнад предратне. 

8) Извршити одводњавање подводног и мочвар-
ног терена на површини од 400.000 ha. 

Спровести наводњавање 400.000 ha. 
Реконструисати и побољшати постојећи систем 

наводњавања и одводњавања. 
Проширити засејану површину у 1951 години на 

7,7 милиона ha и тиме премашити предратну. 
Повећати површину под индустријским и крмним 

биљем за близу 2,5 пута изнад предратне површине. 
9) Осигурати исхрану становништва и снабдева-

ње индустрије сировинама и повећати укупну по-
љопривредну производњу просечно за 20% изнад 
предратне, 

Применити савремене агротехничке мере и по-
већати плодност земљиш,та. До 1951 године подићи 
просечни принос белих житарица по хектару за 
15%, кукуруза за 20%, појединих врста индустриј-
ског биља за 8—30% према-предратном приносу. 

10) Достићи, a код неких врста у 1951 години 
и премашити предратно бројно стање стоке. Број 
говеда повећати поема предратном за 16%, свиња 
за 7!%, оваца за 46%. 

Побољшати квалитет стоке, подићи њено здрав-
ствено стање и продуктивност. 

11) Осигурати материјалну и стручну помоћ по-
стојећим и ново створеним сељачким радним задру-
гама Организационо учврстити сељачке радне за-
друге. Увести производне и финансијске планове, 
правилан систем плата и расподеле приноса и подићи 
њихову организацију рада. Спровести све потребне 
мере да сељачке радне задруге прерасту у узорна 
i азлинства. 

12) Организационо и стручно подићи државна 
пољопривредна добра. Осигурати да државна пољо-
привредна добра снабдевају сељачка газдинства и 
сељачке радне задруге квалитетним семеном, воћним 
и лозним садницама и приплодном стоком. 

Разрадити планове за државна пољопривредна 
добра и обезбедити њихов плански рад. Усавршити 
њихову организацију рада, увести радне норме, пра-
вила,н систем плата и подићи производно^ рада. 

13) Рационално искоришћава^ шуме и преду-
з е т мере за штедњу огревног и грађевинског др-
вета, и чување и заштиту шума од оштећивања и 
елементарних непогода. 

Механизовати и рацио,нализовати радове сече и 
прераде дрвета у шуми као и транспорт, 

ИзгршЏнвати кадрове сталних шумских радника. 

Члан 3 
1) Даље развијати радни полет и стваралачку 

иницијативу радничке класе и трудбеника уопште и 
осигурати непрекидно повећање производности рада. 
Подизање производности рада је главни извор про-
ширене »кумулације и подизања материјалног и кул-
турног живота радног народа. 

2) Завести правилан систем техничких ,и еко-
номских норми производње. @чибгурати најстрожију 
штедњу сировина и горива Рационално искоришћа-
в а ^ и чувати машине и алат. Снизити непроизводпе 
издатке у привреди. У току 5 година снизити цену 
коштања у индустрији, грађевинарству и железнич-
ком саобраћају од 25—40%. 

3) Осигурати научну организацију рада и управ-
љања. Учврстити радну и планску дисциплину. Оси-
гурати правилну евиденцију производње и по-
трошње. , 

4) Разрадити и завести диференцирани систем 
надница, плата и премија за извршење и премаше-
на плана. 

5) Развијати и усавршавам такмичење као метод 
мо би лив аци је радних маса за извршење плана. Про-
ширити такмичење на све задатке плана, укљу-
чујући и квалитет производа, a не само количину 
производа, 

6) Побољшати снабдевање радника и њихове 
станбене прилике, побољшати заштитне и хигијенске 
услове рада. 

7) Осигурати васпитање и подизање кадрова за 
извршење плана, Истовремено и з р а ђ и в а т и потребне 
кадрове за извршење задатака даљњег развитка на-
родне привреде. Привући на стваралачки рад сву 
техничку интелигенцију. 
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Члан 4 
Подићи науку и технику на савремени ступањ. 

Реорганизовати рад универзитета, академија наука, 
института и средњих школа. Развити научне инсти-
туте и разрадити програм научно-истражнвачких 
радова у свим гранама привреде. Усмерити њихов 
рад на практично решавање научних и техничких 
проблема у вези с петогодишњим планом v на поди-
зање способних стручних кадрова. 

Члан 5 
1) Осиг.урати бржи темпо развитка привредно 

заосталих репу гмика и отклонити последице неравно-
мерни ог развитка, 

2) Повећати укупне инвестиције до 1951 године 
у Народној Републици Босни и Херцеговини преко 7 
пу ro, у Н а р r j Републици Македонији за 8 пута, 
у Народној Републици Црној Гори близу 8 пута У 
поређењу са К ' 6 г о с т о м и премашити општи 
темпо пораста инвестиција. 

3) Пзх^ћлги tf zanoći' ппдуаријлсе производне 
1951 година: у Нар . Републици Босни и Херце-
говини за 10,5 пута, з, С р о д н о ј Ре,публици Македо-
нији за 3 пута у поређењу са 1939 годином, a У 
Црној Гори, која није имала индустрије, постићи 
производњу у вредности ст; l , i милијарде динара, 
и тиме премашити у тим нпро штим републикама оп-
шти просечни темпо пораста вре.дности индустриј-
ске производње. 

Члан 6 
1) Побољшати снабдевање становништва пред-

метима широке потрошње, нарочито животним на-
мирницама, одећом и сиуаом. 

2) Развити лаку a нарочито пречраноену ин-
дустрију. 

Побољшати квалитет и асортиман производа 
масовне потрошње, 

Подићи производњу у i951 години према 1939: 
биљног уља за преко 3 пута свињске масти за 1,5 
пута, кпнзер-висзног в^ћа и поврћа за скоро 16 пута, 
прераду меса за 9 пута, шећера преко 2 пута^ кон-
зервисане рибе за S,o пута, теста за 17.3 пута, тек-
стила за преко 2 пута, обуће за 2,5 пута, покућства 
за 4 пута. 

3) Побољшати стамбене 'прилике и до 1951 го-
дине изградити 15 милиона м2 станбене површине. 

4) Повећати робни промет на мало од 55 мили-
јарди у 1946 години на 102 милијарде у 1951 години, 

Постепено према извршењу петогодишњег плана 
укидати систем карата и рационираног снабдевања. 

Изградити и оспособити трговачки апарат за 
несметано и брзо развијање робног промета. Подић-и 
стручно знање и способност трговачког апарата. 
Појачати робну размену између индустрије и пољо-
привреде. 

Снизити до 1951 године трошкове трговине испод 
10% од продајних цена на мало. 

Развијати набављачко-потрошачке задруге у гра-
ду и ,на селу, Подизати стручно знање и пословну 
спрему задружних кадрова. Оспособити набављачке-' 
продајне задруге на с?лу за откуп пољопривредних 
производа и за снабдевање села индустјријским про-
изводима. 

Члан 7 
I) Осигурати развитак просвете, подићи кул-

турни ниво и здравствено стање становништва. 
Инвестирати за просвету 5,9 милијарди динара. 

Изградити I милион м2 школске површине. Б р о ј уче-
ничких места повећати за 320,000. У 1951 години 
60% школских обвезника обухватити седмогоди-
шњим школовањем. 

2) Инвестирам у изградњу позоришта, музеја; 
галерија и других установа 1,3 милијарду динара.-

3) Инвестирам за кинематографију 1,5 мили-
јарде динара. 

4) За здравствено установе и здравствену слу-
жбу инвестирати 5,4 милијарди динара. Изградити 
110 болница са 14.300 кревета. Инвестирам за раз-: 
витак фискултуре 900 милиона динара. 

Члан 8 
Општа преглед петогодишњег плаца 

I. НАРОДНИ ДОХОДАК 
(у милпјардама динара) о/п /О Ho-

193D 1951 већа it,i 
Вредност друштвеног произ- Ле tf 

вода 203 366,6 rn 
Народни доходак 132 255,0 193 
Вредност инвестиција 20 69,6 348 
Вредност инвестиција у % 

69,6 

народног дохотка 15,2 27.3 
Народни доходак на једног 

15,2 27.3 

становника (у динарима) 8.464 15.625 185 
II. ИНДУСТРИЈАЛНОАЦИЈА 

(у милиjapдама динара) 
I. Вредност и н д у с т р и ј е про-

изводње (у просечним пу-
ним ценама коштања из 
1947 године) . 25,5 126,0 494 

2. Од укупне индустријске 
производње: 

угаљ 2,4 б,о 250 
ирна металург^"a - 2,7 9,3 344 
обојена металургија 2,1 3,3 157, 
електрична енергија I,O 4,0 400 
метална индустрија 1,6 И,О 688 
ел ектр они ду стр иј a 0,4 4,0 1.000 
хемијска индустрија 0,9 8,2 9111 

индустрија грађевинског 
0,9 

материјала 0,8 6,5 813 
З, Вредност индустријске 

производње на једног 
становника (по про-
дајним ценама 1947 г. 
у динарима) 3.378 10.6'?5 315 

4, У процентима од укупне 
индустријске производње: 

средства за производњу 
(група A) 
предмети потрошње 
(група Б) 

5. Индустријска и пољопри-
вред,на производња (по 

продајним ценама 1947 
год.) 

a) укупно у милијардама 
динара 
индустријска производња 
пољопривредна произ-

водња 
- б) у процент.има 

индустријска производња 
пољопривредна произ-

водња 
IH. ЗАНАТСТВО 

(у м и л и ј а р д а ^ динара) 
I. Вредност занатске произ-

водње и опра-вки, укуп-
но 

43 

57. 

116,5 
52,7 

63,1 

45 

55 

12,0 

57 

43 

266,7 
170,0 

229 
323 

96,7 152 

64 

36 

18,0 150 

^ Проценат повећања израчунат на основи 
1939 = 100%. 
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1939 
% по« 

1951 већања 1939 

10,0 13,0 130 

l,o 4,0 400 
2,0 . 5,0 250 

0,5 I,5 ЗОО 

7,0 
i 

- 0,75 

7.235 7.700 106 

400 

400 

63,8 S6,7 151 

1.430« 3.830 252 

455« 1.350 297 
3.625« 35.000 965 

9.046 20.000 222 
62.700 18,500 84 

4.242«« IO 500 250 
19.032«« 53.200 279 

1.794«« 3.800 212 

3.015«« 5.050 166 

13,5««« 69,6 516 

о , а i 7,0 875 

0 , 8 

j v 

ji 7,3 913 
1,9 I 9 ,8 516 
0 , 2 I I »I,l 550 
1,4 i B , l 364 
0,2 I ! 0,8 400 
3,0 20,5 683 
О,З 2,0 667, 
4,9 16,0 327 

од то,га: 
рударство и металурга ја 
нр оизводи?a електричне 

енергије 
индустрија 
грађевинска предузећа 

, пољопривреда 
шумарство 

1 саобраћај 
трговина 
^производне гране 

(VIH. УКЛАЊАЊЕ НЕРАВНО 
МЕРНОГ! ! ! У ЕКОНОМ-. 

ОКОМ РАЗВИТКУ НА-
РОДНИХ РЕПУБЛИКА 

1. Вредност индустријске про-: 
производње (у просечним 
пуним ценама коштања 
1947 године у милијардама 
денара) " " " 

од тога: 
НР Ср-бија 
FT1 Хр i" с-тс u a 
l i Сл сз еш: ја 
М? Посла и Херцегов. 
НР Македонија 
HP Црна Гора 

2. Вредност инвестиција 
ФНРЈ укупно (у мил ијар -

9,7 
7,1' 
6,4 
Р,О 
О,З 
ОД) 

IX. СПЕЦИФИЧНА п г т ИЗ 
Б О Д Љ А ВАЖНИЈИХ ИНДУ-
СТРИЈСКИХ АРТИКАЛА НА 

,ЈЕДНОГ СТАНОВНИКА 

% по-
1951 већања 

30.8 

ЗО,О 
54.9 
3,5 

il 9.4 
з;в 

72.6 
7,S 

55.7 

25,5 12G50 494 

40,4 
32,1' 

417 
452 

23.4 366 
21,1 1.054 
7,9 2.633 
1Д 

дама динара) 13,5««« 69,6 516 
тога: 
HD Србија 4,3 18,9 439 
КР Хр ELI: ска 3,8 117,7 466 
НР Словенија 1,9 7,0 368 
НР Босна и Херцегов. 2,4 37,3 721 
-НР Македонија 0,7, 5,6 800 
НР И,рна Гора 0,4 3,1 775 

угаљ (кг.) 389 1031 265 
челик (кг.) 15 48 320 
-алушптчум '(кг.) o,i 0,8 800 
електрична енергија ' 

(k\Vh) 71 272 383 
цемент (кг.) 42,5 137.5 324 
стакло (м2) O,l О,З ЗОО 
хартија (кг.) 3,2 9,0 281 
тканине (м,) 857 19,4 223 
обућа (пари)" 0,4 I.O 250 
шећер (кг.) 6,9 14.4 '208 
(дуван (кг.) I,l 2,9 264 
пиво (л.) 2,7 6,5 241 

Глава il 

ПЛАН РАЗВИТКА ПРОИЗВОДНИ)! СНАГА 

Јјд тога: 
вредност производње 

у томе занатски задру-: 
жни сектор 

вредност оправки 
у, томе задружни занат-, 

ски сектоо 
1. Вредност потребних сиро-

вина, горива и мазиво 
З, Вредност потребних алата 

и машина 
1 IV. ПОЉОПРИВРЕДА 4 

il. Укупно засејана површина 
(1000 ha) 

2. Медитација : одводњавање 
(1000 ha)' 

ИА ВО ДРУЗИ a ње 
(1000 ha) 

3. ,Вредност пољопривредне 
производње (у милијар-
дама динара) 

4. Bp'oj нових трактора на 
пољопривредним машин-
ским станицама (ком). 

5. Површина обрађена трак-
торима (1000 ha) 

6. Минерална гнојива (100 q) 

V. ШУМАРСТВО 
Пошумљена површина 

годишње (ha) 
Сеча дрвета (1000 м3) 

Ш, ЖЕЛЕЗНИЧКИ САО-
БРАЋАЈ 

Проваљено нето тонских км. 
(у милионима) 

Превезене робе (1000 т,) 
Број утоварених вагона 

(1000 ваг.) 
Проваљено путничких км. 

(у милионима) 

VH. ИНВЕСТИЦИЈЕ 
fl, Вредност нових пиве стици-: 

ја у једној години (мили-: 
јарди динара) 

-од тога: 
рударство и металург^a 
производња електричне 

енергије 
(индустрија 
»грађевинска предузећа 
пољопривреда 
шумарство 
taoбраћaј 
трговина 

f непроизводне гране 
Ф, Вредност нових инвестици-: 

ја за период од 1947-19511 
год, (у милијардама дин.) 

'»укупно 278,3 

« -Податак из 1946 године.-
^ Подаци из 1968 године; 
хм п а д а т а к и з 1945 (Г, ^рачунаваЈући вред-

добровољне радне сн.аге и материјала из уну-
ШЈЊИХ резерви. 

мл ен v 

Електрификација 
I) Повећати производњу електричне енергије на 

4,35 милијарди к\Ућ у 1951 година тј. за близу 4 
пута према 1939 години. Ha тај начин повисити npo-

««« Податак из 1946 г, не урачунавајући пред-
ност добровољне радне снаге и материјала ив уну-
трашњих резерви. 
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жзводњу електричне енергије по становнику од 71 
kWh у 1939 години на 272 kWh у 1951 години. 

2) Изградити нове електричне централе укупне 
снаге 1,55 милиона kW. По,већати производњу јев-
тине електричне енергије, изградњом хидроцентрала 
и искоришћавањем најновијих тековина савремене 
технике. Започети грађење извесног броја хедро-
електричних постројења која ће ступити У погон 
после 1951 године. 

3) Калоричне централе са кондензацијом градити 
као допунска постројења првенствено на отпадног 
угљу и на уг'љу који не подноси дужи транспорт. 
Код тога користити пепео као грађевински матери-
јал. Спровести искоришћавање отпадних топлина и 
гасова код металургиских и великих индустријских 
постројења. 

Код потрошача којима су потребне велике коли-, 
чине топлине за продукционе процесе увести комби-
новано искоришћавање горива понављањем ^ п л и н -
ских централа. 

4) Пр« раздеоби електричне енергије увести 
диспечерску службу за што бољу расподелу оптере-
ћења, боље искоришћавање постројења и за планску 
потрошњу вишкова електричне енергије. 

Про,учити и примењивати најновије уређаје у 
спровођењу електрификације и спровести типизацију 
машина, дал ек ов одн ог материјала и расклопних уре-
ђаја. 

Члан IO 

Индустрија 
1) У току петогодишње,г плана , ' у циљу извр-

шења .постављених основних задатака, подићи инду-
стријски потенцијал изградњом ,нових фабрика и 
спровођењем техничке реконструкције и модерниза-
ције постојећих фабрика. Постићи у -1951 години 
обим производње целокупне индустрије у висини 
од 126 милијарди динара по просечним пушш цена-
ма коштања из 1947 године и извршити инвестиције 
у висини од 115,7 милијарди динара, 

Побољшати рад у постојећим по^ројењима, 
спровести механизацију радних процеса, концентр1а,-
цију мањих уређаја, специјална аци ју фабрик-а, уве-
сти нове методе рада, модерну технику и савремене 
технолошке поступке, 

Повећати капацитет постојећих уређаја рекон-
струкцијама и проширењем, уклонити ув к-а места у 
фабрикама убацивањем носих машина, a уши места 
у привреди изгргаадњом нових постројења. 

2) Увести производњу читавог низа производа 
који се до сада нису производни, Међу њима: ка-
миона, трактора, тешк,их локомотива, тешких гра-
ђеви,нских машина, дизалица, водних турбина, ве-
лик,их парних котлова, тешких и средњих алатних 
машина, тешких и средњих електричних машина и 
трансформатора, бицикла, писаћих машина, пољо-
привредних машина већих типова, електричних ка-
блова, кокса, бесшавних цеви, монтажних кућа, ра-
дио пријемника, пластичних маса, вештачког кау-
чука, вештачких влакана, нових азотних ђубрива 
итд. 

3) Изравнати несклад' између поједи,них врста 
индустрије и у ту сврху нароч,ито развити производ-
њу средстава за производњу, a у томе посебно ме-
талну и хемијску индустрију и електро,индустрију. 
Осигурати 1951 године производњу средстава за 
производњу у висини од 57% целокупне производње, 
омогућити даљу изг,радњу индустрије, осигурати про-
ширење енер,гетске базе и електр,ификације, снабдети 
железнички и друмски саобраћај возним парком. 
Омогућити интензификацију пољопривреде ставља-
њем на располагање већих количина вештачких 

ђубрива, пољопривредних машина и справа, и ство4 

рит« предуслове за подизање стандарда живота на-
рода. 

Освајањем нових технолошких процеса пре ори-
јент ис ати производњу првенствено на употребу сиро-
вин.а с којима земља располаже у довољени количи-
нама. Нарочито водити рачуна о комплексном иско-
ришћавању сировина, енергије и отпадака,, ствара-, 
њем ек оно мичи их комбината. 

4) Постепено отклањати неравномерност у гра-
нама производње правилним размештаје^ нови,х фа-, 
брика у току летогодишњег плана. Код тога водити; 
рачуна о постојећој сир ов ниској и енергетско ј ба,зи, 
о специфичностима и социјалној ст,руктури сваке на-
родне републике и о општедржавним околностима 
размештаја. 

5) Посветити нарочиту пажњу организацији раЈД-: 
ног места, постављању норми, увођењу модерне се-
ријске фабрикације, раци ои a лиз аци ји интерног ф^н 
бритког транспорта, подизању квалитета производ--
ње, смањењу шкарта и снижењу трошкова произ-
водње. 

У току петог од,ишњ ег плана повећати производ-
ност рада У индустрији за 66%. 

Побољшати радне услове и повећати хигијену 
рада у фабрикама и спровести озбиљне напоре за 
побољшање квалификације ЈИ општег уздизања труд-
беника, 

6) Пау,ку ставити у службу ,привредн,е из,градње 
земље и у ту сврху проширити мрежу института и 
научних установа, a њихов рад појачати и повезати 
са конкретним потребама извршења петогодишњег 
плана. 

План привреде горива 

I) Смањити потрошњу горива повећањем при-
мене електри,чне енергије и снижавањем норми утро-
шка горива. 

8) Осигурати примену ситних врста утља. Ре-
конструисати ложишта на употребу ситног угља, a 
при грађењу ,HOBIHX индустријских ложишт,а приме-
њивати првенствено ложење ситним и пр атинским 
угл^м. Део СИТНОГ угља брикетирати. 

9) У базеним,а лигнита под,ићи комбинате за 
комплексну прераду лигнита као горива у циљу до-
бијања оплемењеног горива, полу кокса, брикета, ме-
талург ис ког кок,са, бензол,а и хомолога, синтетичких 
гори,ва и мазива, и за прераду лигнита као сировине 
за добијање фенола и других полазних сировина за 
хемијску индустрију. 

10) Производњу и потрошњу природног и синте-
т с к о г горива усмерити ка нримењивању високоок-
танских бензина и дизел горива. 

II) Др,во као. гориво у индустрији и за грејање 
просторија у н,ајвећој мери за,менити употребом 
угља подесног квалитета. За погон шумске вуче упо-
треб,ити претежно плинске генераторе са Шимжшм 
отпацима. Отпатке дрвне индустрије употреда^рати 
за израду грађевинског материјала и за хемијске 
сврхе. 

12) Проучити и разрадити најновије техничке 
поступке за оплемењивање лигнита, нарочито за из-
раду подесног горива за високе пећи, прилагодити 
ове пећи на нове врсте горива, - увести примену 
гаса У индустрији и градовима у већој мери. Изра-
дити типске енергетске планове за поједине врсте 
потрошача, уз,имајући у обзир нашу специфичну 
енергетску основу. Типизирати ложишта и пећи за 
широку примену у индустрији и домаћин ств има, ко-
тлове« е уређаје и материјал за топлинске уређаје. 
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- Угаљ и прерада угља i 

13) Осигурати задовољење потреба индустрије, 
саобраћаја, поморства, електропривреде и потрошње 
широких народних слојева на угљу и у ту сврху раз-
вити. производњу угља тако да се у 1951 години 
произведе 16,5 милиона тона угља. Капацитет на 
,крају 1961 године повећати ,на 18,5 милиона тона 
угља. 

Приликом развијања производње ослонити се 
првенствено на највеће базене и то: 

за камени угаљ: Рашу, Тимочки Базен, Ибар-
ске Руднике; 

за мрки угаљ: Бановићи, Средње-Босански, Мо-
старски, Ливањсш, Трбовљански, Сењскк, и Алек-
синачки Базен; 

за лигнит: на базене Крека, Велење, Костолац, 
Колубара и Косово. 

14) Применити нове методе откопавања и меха-
штовати радилишта и транспорт. Радити с дневним 
коповима У Бановићком, Косовском, Колубарском и 
Костолачко^ базену. 

15) Квалитет угља побољшати оплемењивање.м и 
у ту сврху поставити потребна постројења за опле-
»мењивање угљена. На та ј начин просечни проценат 
пепела смањити еа 27% на 18% код каменог угља, 
са 15% на 13% код мрког угља и са 18% н,а 12% 

к о д лигнита. Спровести искоришћавање остатака ло-: 
жеља за производњу грађевинског материјала. При-
ступити производњи полукокса из лигнита и иско-
ристити узгредне производе тј. гасове, толуол, бен-
зол и фенол као базу за хемијску индустрију. 

За ову фабриканту ослонити се еа домаћи 
угаљ. 

16) За извршење постављених задатака спрове-
сти опсежне истра ј те радове, при чему велику па- -
жњу обратити на истражне радове у каменом угљу. 

Нафта 

17) Повећати производњу нафте, тако да се у 
1951 години произведе 450.000 тона, a капацитет на 
крају 1951 године достигне 500.000 тона сирове 
нафте. 

18) За прераду горње количине нафте подићи 
нову рафинерију са уређајем за пресовање, тако да 
капацитет рафинерије почетком 1950 године достигне 
већ 300.000 тона сирове нафте. 

У 1951 години започети градњу друге рафинерије. 
19) За извршење постављених задатака спрове-

сти опсежна експлоатачиона и истражна бушења у. 
већ познатим ревирима Гојла и Лендаве и геофи-
зичка испитивања и истражна бушења на до сада 
неутврђеним ревирима. % 

20) Почети искоришћавање уљних шкриљаца 
и стално повећавати производњу. 

Црна металургија 
21) Црну металургију развити да задовољи по-, 

требе индустријализације, како квантитативно тако 
ц квалитативно. Увести нове производе који недо-: 
стају и нове технолошке процесе који ће пове-: 
(ћати учинак рада, смањити губитке и утрошак ма-
теријала и сировина. 

22) Повећати производњу железне руде у 1951 
години до 1,5 милиона тона. Утом циљу разрадити и 
мехавизовати руднике Љубију и Вареш. 

Подићи производњу машинске руде 1951 го дил е 
ва 46.000 тона, с тим да кап,ацитет на крају 1951 ro-s. 

дине буде 70.000 тона. У том циљу вршити: систе-
матске истражне радове за 'Манганску руду, наро-
чито У Македонији. 

23) До 1951 године повећати производњу сиро-
вог гвожђа на 550.000 тона, сировог челика ,на 
760.000 тона, с тим да капацитет н-а крају 1951 
године достигне 730.000 тона сировог гвожђа и 
1,000.000 тона сировог челика. 

Реконструисати и механизовати већ постојеће 
железаре, уклањајући при томе несклад између по-
јединих погона и подићи једну нову железару у до-
лини реке Босне. Осигурати потребно повећање про-
изводње челичног лива у железари Гуштањ и уво-
ђење те производње у другим предузећима. 

24) Увести производњу квалитетних челика, па-
тент ир ане жице, безглавних цеви, бандажа и великих 
кованих предмета. 

Смањити потрошњу кокса на I тону сировог, 
гвожђа u део пове производње сировог гвожђа 'Про-
изводити у електро-пећима. 

25) Повећати производњу феро-легура на 17.000 
тона и капацитет те прои,зводње на 25.000 тона. 

Да би се ово постигло подићи нову фабр,ику 
феро-легура у близини налазишта хромне, манганске 
и мо либ ден оза руде. 

Обојена металу рт ја 
26) Осигурати производњу .обојених метала за 

потребе индустрије, саобраћаја, електропривреде и 
спољне трговине. Повећати у Бору производњу ба-
кра на 40,000 тона У другој половини 1948 године. 

Повећати производњу олова на 65.000 тона про-
ширењем топионице у Трепчи у другој половини 
1948 године. 

Повећати производњу цинка на 20.000' тона го-
дишње. Подићи позу цинкару на бази елехтсолизе. 

Проширити капацитет и обновити постојеће руд-
нике Трепчу, Межпцу, Злетово, Копаоник, Ајвглпју 
и Леце. 

27) Производњу глинице подићи на 56.000 тона у 
1951 год,ини. Дс лр шити фабрику глшице у Стрни-
шћу и проширити фабрику глинице у Лозовцу, да 
буде у складу с капацитетом електро лизе. 

Подићи производњу алуминијума на 13,003 тона 
годишње, довршењем једне секције електролизе у 
Стриишћу. 

Започети грађење алуминиумске индустрије у по-
дручју Мостара. У производњи ,алуминиума ослонити 
се на налазишта боксита у Босанској Крупи, Мо-
стару, Дрнишу и Истри. Спровести испитивање бок" 
сит,них лежишта Црне Гор.е, у првом реду белих 
боксита. 

28) Повећати про.изводњу ваљаних и тлачених 
производа обојене металуршке у 1951 години на 
26.000 тока. У ту сврху, подићи две ваљаонице за 
обојене метале од чега једну за алуминијум. 

29) Механизовати руднике и остале погоне, по-
бољшати технолошке процесе у оралиштима, флота-
цијама и топионицама и у њима смањити губитке. 
Решити питање искоришћавања сумпорних гасова У 
Бору. Повести опсежне истражне радове који би отво-
рили нова ,рудишта обојених метала, a нарочито за 
бакарне и 'ант имо нове руде. 

'Неметали 
30) У 1951 години произвести 186.000 тона ватро-

сталног материјала, од чега црног ватросталног ма-: 
теријала 50.000 ,тона. 



Страна 420 — Број 36 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Среда, 30 а,прил 1947, 

Подићи нове фабрике ватр остале of .материјала 
и реконструисати постојеће. Савладати технологи^ 
црног ватросталног материјала и побољшати и уста-
лити квалитет ватросталног шамота. 

У подизању нових фабрика ослонити с,е иа до-
м.аће сировине:, a нарочито иа ватросталну глину 
аранђеловачког, баеена, магнезите и хромите у Ко-, 
смету и боксита Црне Горе. 

31) Да би се задовољиле потребе индустрије, по-
љопривреде и становништва подићи производњу соли 
на 235.000 тона у 1961 години. 

Метална индустрија 
32) .У металној индустрији створити масовну 

производњу разних машина и уређаја у првом реду 
алатних машина. Омогућити механизацију пољопри-
вреде производњом пољопривредних машина и алата 
и осигурати снабдевање саобраћаја производњом 
локомотива и вагона. 

У р - ч v производњу савремене конструкционе 
принци,пе. Повећати употребу алуминиума као сиро-
вине, спровести највећу типизацију производа и оси-
гурати масовну производњу на принципу заменљи-
вости појединих делова 

33) Остварити 1951 године производњу од 5.100 
тона алатних машина за обрад,у метала са и без ски-
дања струготина. У ту сврху изградити једну фа-
брику лакших машина у Загребу, фабрику средњих 
машина у Сарајеву и фабрику тежих машина у 
Београду. Конструкцију тих машина у принципу 
спровести еа основу појединачног електричног по-
гона и максимално аутоматизираног управљања. 
Алатне машине за ск,идање струготина прилагодити 
употреби алата са тврдим металима и развијати их 
с једне стране у смеру специјализованих машина за 
масовну производњу, a с друге стране у смеру уни-
верзалних ма-шина за п о ј е д и н ц у општу употребу, 

34) За осигурање развоја железничког саобра-
ћаја створити снажну базу производње железничких 
возила. У 1951 години осигурати потребни резервни 
капацитет производње од 200 локомотива за даљи 
развој у друго-м пето годишњем плану. Пио извести у 
1951 години 100 комада локомотива, 280 комада пут-
ничких и пртљажних вагона и 5,500 комада терет-
них вагона са резервним капацитетом 7.000 вагона. 
Највећи део производње теретних вагона осигурати 
у фабрици Краљево. 

35) Увести производњу водних турбина. У 1951 
години произвести 4.000 тона хидрауличних машина. 
Највећи део те производње осигурати у новој фа-
брици у Љубљани. За електрификацију и обезбеђе-
ње индустрије паром осигурати производњу парних 
котлова и постићи 1951 године' производњу од 4.800 
м2 грејне површине. 

36) Ради омогућења механизације пољопривреде 
1951 године постићи производњу од 34.000 тона по-
љопривреди х машина и алата. Од тога 68.000 комада 
плугова, што претставља у поређењу са 1939 годи-
но-м пора,ст- од 9,3 пута. За осигурање потреба вели-
ких мелшоракционих радова осигурати потребну про-
изводњу пумпи и уређаја за наводњавање. 

37) За осигурање механизације великих грађе-
винских радова увести производњу грађевинских ма-
шина' и 1951 године постићи - производњу од 7.600 
тона. 

38) Увести производњу трактора и 1951 године 
постићи производњу од 1.500 комада. Прои,зводњу 
камиона повећати на 6.000 комада У 1951 години. 

Уве,сти производњу бици,кла и постићи у 1951 го-
дини 60.000 комада. У,вести н,ове конструкције пре-
лазом ,на тлачене саставне делове. 

Увести производњу писаћих маши,на и постићи 
1951 године производњу од 10.000 комада. 

Електрони ду етри ја 
39) У току петогодишњег плана у све већој мери 

осигурати материјално снабдевање електрификације, 
снабдевање индустрије, рударства и металургије 
едектромоториим погоном, обезбедити грађевинске 
радове инсталаг^ионим материјалом и снабдети ши-
роке народне слојеве сијалицама, радио пријемни-: 
цима, апаратима за кућанство и осталим електро-
техничким материјалом. У том циљу установити 
нову производњу трансформатора, оловних каблова, 
машина за електричне централе, високонапонског ма-
теријала, радио апарата и осталог електро-техничког, 
материјала. 

Произво,дњу електричних машина у 1951 години 
повећати на 135.000 kW што преставља у поређењу 
са 1939 годином ,повећање од 31 пута. Уз производњу 
електромотора установити и производњу генератора 
као и специјалних рударских електромашина 'зашти-
ћених против експлозивних гасова. Установити про-
изводњу трансформатора и постићи производњу од 
360.000 kVA у 1951 годин,и. 

40) У производњи електричног материјала наро-
читу пажњу посветити производњи изолационог ма-
теријала најш.иром применом вештачких пластичних 
маса, нарочито винил-полимеризата. 

Увести и проширити производњу порцеланских 
изолатора за високи напон. За ниско-напонске изола-
торе п,рећи поред порцелана на употребу нових по-
годних материјала. 

- У производњи инсталацији ог материјала, заме-
њивањем изолациона цеви и применом но.вог мате-
ријала и метода, омогућити знатно брже и јевтиније 
увођење кућних електричних инсталација a- с тим и 
њихово појевтиње^е. 

41) Увести производњу оловних каблова у под-
ручју Београда и постићи 1951 године производњу 
од 10.000 тона. 

a? 42) За потребе широких народних маса увести 
нову производњу радио-пријемника и до краја 1951 
године постићи производњу од 150.000 комада го-
дишње. 

Производњу сијалица 1951 године повећати на 
7,8 милиона комада тј. 6,5 пута у поређењу са 1939 
годином и припремити фабрикацију луминисцентних 
расветних тела. 

Развити масовну производњу кино-пројектора. 

Хемијска индустриш 
43) У току петогодишњег плана појачати хеми-

зацију пољопривреде, обезбедити потребе других 
привредних грана и врста индустрије и задовољити 
потребе широке потрошње. . 

Увести нове гране индустрије органских и анор-
ганских производа на бази синтезе и коришћења до-
маћих сировина^ и отпадних производа, код чега 
треба у фабрикационим процесима применити мо-
дерне технолошке методе. 

44) Повећати производњу вештачких ђубрива за 
пољопривреду у 1951 години на 350.000 тона, тј. 4,8 
пута више него у 1939 години. 

Установити производњу азотних једињења преко 
синтезе амонијака на бази домаћих лигнита и тиме 
створити широку основу за производњу азотних ђу-
брива и других азотних једињења, те постићи 1951 
године производњу од 110.000 тона, тј. 66 пута више 
нето 1939 године. 

Произвести 1951 године 92.000 тона сумпорне 
киселине и премашити производњу од 1939 године 
за 6,5 пута. 

45) Повећати производњу калциум-карбида на 
126.000 тона у 1951 Години и премашити производњу 
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од 1939 године за 2 пута. Тиме обезбедити производ-
њу пластичних маса и производњу калциум цијанами-
да као вештачког ђубрива за пољопривреду, 

46) Повећати производњу антонијачне соде на 
50.000 тона, тј, 2,3 пута више него 1939 године. За 
производњу сапуна осигурати добивање нафтецских 
киселина и хидрираних уља. 

Повећати производњу каустичне соде на 35.000 
тона у 1951 години и тиме премашити производњу од 
1939 године за 2,5 пута. 

47) Нарочиту пажњу посветити увођењу произ-
водње пластичних маса и 1951 године постићи ,произ-
водњу од 5.000 тона. Уз то развити производњу по-
требних омекшивача и тиме обезбедити потребну сиро-
вину електроиндустрији, индустрији обуће и осталим. 

Индустрија цемента, грађевинског материјала и стакла' 

48) За извршење обимних грађевинских радова 
у оквиру спровођења петогодиш,њег плана осигурати 
потребан грађевински материјал. У том циљу пове-
ћати производњу цемента 1951 године на 2,2 милиона 
тона тј. 3,3 пута више него 1939 године. 

Повећати производњу вештачких плоча и оси-
гурати 1951 године производњу монтажних кућа од 
460.000 м2 покривене површине. За остварење инду-
стријализације грађевинарства организовати произ-
водњу бетонских префабриката са употребом челика 
велике чврстоће, a за потребе електрификац,ије и те-
лекомуникације осигурати производњу префабрици-
раних бетонских стубова. 

Производњу гипса подићи 1951 године на 150.000 
тона, што преставља повећање од 18,7 пута у поре-
ђењу са 1939 годином, и тиме створити предуслов за 
прелаз на методе сувог грађења у грађевинарству. 

Произ,водњу азбест-цементног шкриљца преори-
јентисати на употребу домаћег азбеста и повећати 
производњу на 4,700.000 м2 и премашити производњу 
од 1939 године за 4,7 пута. 

Присту,пити искоришћавању отпадака ложења и 
шљаке у циљу производње грађевинског матери-
јала. 

49) Производњу црепа повећати 3 пута у поре-
ђењу са 1939 годином и постићи 1951 године произ-
водњу од близу 600 милиона комада. Производњу 
цигле повећати на 1,4 милијарде комада у 1951 го-
дини и премашити производњу од 1939 године за 
2,2 пута. 

У циљу (рационализације производње цемента«, 
циг,ле и, црепа нарочиту пажњу посветити механизам 
цији вађења сировина и унутрашњем транспорту. 

50) Особиту пажњу посветити производњи ста-
кла. Повећати производњу равног стакла 1951 године 
нд 4,600.000 м2, a производњу шупљег стакла на 
30.000 тона, што прететавља повећање од 2,5 
пута у поређењу са 1939 годином. Увести фа-
бричку производњу, биљурног стакла, стакла за по-
требу аутомобиле^ индустрије, ватро-отпор,ног ста-
кла, ампула за потребе медицинске производње и 
стаклених балона за сијалице. 

Дрвна индустрија 

51) Дрвну- индустрију развити до те мере да се 
могу потпуно и најбоље искористити све располо-
живе сировине добивене сечом шума као и отпаци са 
пилана. У ту сврху оснивати комбинате дрвне ин-
дустрије. 

Спровести конпентрацију мадих стругара, ликви-
дирати застареле прекобројне стругаре и извршити 
правилан размештај нових стругара, тако да укупни 
капацитет свих стругара не пређе 1,65 милиона м3 

резане грађе. Снабдети стругаре довољним уређа-
јима за вештачко сушење дрвета. 

52) Индустријску производњу .намештаја пове-
ћати 1951 године за 3,9 пута према 1939 години и 
основат,и нове фабрике сандука, бачава, каросерија 
и кола, као и постројења грађевинске столарије и 
осталих финалних производа. 

53) Подићи нову индустрију монтажних кућа 
на бази префабриката из дрвних влакана. Произ-
водњу шпер-плоча повећати на 48.400 м3 и развити 
производњу материјала из дрвних влакана на 32.000 
тона у 1951 години. 

Хемиј,ску прераду дрва даље развијати и устано-
вити хидролизу ,дрва са производњом од 4.800 тона 
шпиритуса у 1951 години. 

.Индустрија целулозе, дрвењаче и хартије 

54) Производњу целулозе у 1951 години повећа-
ти на 87.000 тона тј. на 2,4 пута више него 1939 го-
дине. Осно,вати производњу вискозне целулозе у 
размер.ама потпуног задовољења текстилне инду-
стрије и других индустријских потреба. У што већој 
мери употребљавати буково дрво и отпатке са 
стругара. . 

55) Производњу хартије повећати на 145.000 тона 
у 1951 години што претставља у поређењу са 1939 
годином пораст од 2,9 пута. У производњи хартије 
особито повећати неке нарочите потребне врсте, у 
првом реду производњу рото-папира иа 36.000 тона 
у 1951 години и премашити производњу од 1939 го-
дине за 57 пута. Исто тако осигурати довољне ко-
личине амбалажног и техничког папира, од тога на-
рочито кабелског папира за предвиђену фабрика-
цију каблова. 

Прехранбена индустрија 

56) Прехранбену индустрију развити уз исто-
времено побољшање квалитета и паковања прехран-
бених производа и знатно премашит,и капацитет про-
изводње у 1939 години. Производњу шећера у 1951 
години повисити на 230.000 тона и на тај начин пре-
машити производњу од 1939 године за 2,1 пута, чиме 
ће се постићи потрошња од 12 кг. по становнику 
годишње. Организовати у постојећим фабрикама 
шећера искоришћавање отпадака за вештачко ђу-
бриво. 

57) За довољно обезбеђење масноће за људску 
исхрану и потребних сировина индустрији, повећати 
производњу биљних уља три пута у односу на 1939 
годину и пост.ићи 1951 године производњу од 75.000 
тона, и при томе повећати производњу хидрираних 
уља као и пол усу иже их уља за производњу боја и 
лакова на бази домаћих сировина. 

Приступити искоришћавању уљаног семена при-
меном модерних метода у области уљане инду-
стрије, методом непрекидне екстракције. 

Увести у фабрикама уља искоришћавање отпа-
дака у циљу производње сточне хране. 

58) У циљу снижења продукционих трошкова за-
вести механизацију у процесу производње и рацио-
нализацију у транспорту. Посебну пажњу посветити 
у прехранбеној индустрији хи:г иј епским условима 
рада. 

Осигурати сировину (семена) путем силаже и 
магазинирања. 

59) Приступити решењу добијања концентрата « 
витамина за исхр.ану. 

У воћарским рејонима развити и ,осигурати пре-
раду воћа и поврћа. Нарочито обратити пажњу про-
изводњи конзервираног воћа и поврћа за потребе 
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исхране у зимском периоду године. Обезбедити ,до-
вољан број хладњача за очување прехранбених про-
извода у свежем стању. 

60) Повећати пре-раду дувана и нарочито осигу-
рати побољшање кв-алитета. Целокупни процес фа-
бри кац ије ускладити са основним особинама дуван-
ских сировина и њиховог квалитета у појединим ду-
ванским реонима. У фабрикама и ферментационим 
станица,м,а увести савреме-не клима-инсталације као и 
савремене техиичче методе у преради, сортирању и 
мешању дувана. Нарочито побољшати ароматизацију 
и квалитет паковања цига-рета. У циљу заштите труд-
беника побољшати хигијенске услозе рада. 

Обезбедити пољопривреду средствима за зашт,и-
ту биља коришћењем отпадака ду::а,па sa производњу 
никотина. 

61) Унапредити индустрију конзерви и, нарочито 
,посвет,ити пажњу преради меса у финалне про-
дукте. Производну прерађен; ,a г.:?са псл:сити 1951 
године на 125.000 тона.и тиме премашити производњу 
од 1939 године близу 9 пута. У циљу проширења си-
ровинске Оазе за индустрију конзерви, недићи кова 
модерна товилишта уз постројења за прераду мсса 
и индустријске кланице. У свим индустријских кла-
н и ц и ^ организовати кскоришлазањс узгредних про-
извода и кланичних отпадака пси чему нарочиту па-
жњу посветити скида-њу свињских кожа. 

62) Повећати производњу мл очних производа и 
то маслаца, квалитетних сирева и казеина. У слим ве-
ликим градовим,а и индустријским местима подићи 
централне млекаре и постићи 1S51 године прераду 
од 225.000 тона млека, и премашити производњу од 
1939 године за 2,6 пута. Приступити производњи па-
стеризираног и кондензованог млека. 

Текстилна индустрија 

63) У текстилној индустрији повећати производ-
њу памуч,ног предива НА 47.400 тона У 1951 години, 
a код памучних тканина повећати производњу на 
250 милиона метара. 

У производњи вунених тканина постићи 1951 го-
дине производњу од 24,2 милиона метара. 

\ 
До 1951 године производњу кудељних тканина 

повећати на 17,3 милиона метара, a производњу лане-
них тканина на 19,7 милиона метара. 

64) Увести нову производњу вештачких влакана 
и постићи 1951 године производњу од 21.000 тона и 
тиме знатно проширити сировинску базу текстилне 
индустрије. 

65) У петогодишњем плану текстилну индустри-
ју потпуно оспособити за коришћење проширене до-
маће сировинске базе, као што су домаћи лан, до-
маћи па,мук, кудеља, бр ни стр а, вештачко влакно и 
сла-бије врсте вуне. Извршити модернизацију постро-
јења и битну рационализацију производње и откло-
нити несклад између капацитета предионица и 
ткачнице. 

66) Уложити велике напоре и спровести све ме-
ре за знатно побољшање квалитета текстилних про-
извода. Повећати избор тканина и проширити про-
изводњу квалитативно бољих тканина за израду ка-
пута, мушких о-дела, женских костима и хаљина, и 
производњу разнобојних тканина. 

Индустрија коже, обуће и гуме 
67) Проширити производњу ципела на 8 милиона 

пари у 1951 години, то јест, 2 пута више него у 
1939 години. 

Производњу гуме-них опанака подићи на 4,400.000 
,пари у 1951 години, a осигурати и потребно пове-
ћале производње гумених чизама. Производњу ауто-

гума повећати на 160.000 комада у 1951 години и 
истовремено повећати производњу гума за бицикле 
на 2,640.000 комада. Индустрији гуме створити сна-
жну сировинску базу синтетичког и природног кау-
чука, 

68) У индустрији кожа провести обимну рекон-
струкцију постројења и рационализлцију производ-
ње, при чему нарочито повести рачуна о побољшању 
хигијенских услова рада. 

Медицинска производња 
69) Ради стварања матери јалне базе за спрово-

ђење успешне здравствено службе установити про-
изводњу средстава за сузбијање епидемија, за ши-
роке акције сузбијања маларије, туберкулозе, итд. 

Обезбедити опрему болница бол личким уређа-
јима и апарати-ма, медицинеким инструменти^ и по-
моћн,им средствима, a зубарске стст-чтце гстреСни,м 
уређајем и прибором. Установити производњу од-
говарајућим санигетско-хигијексхих средстава и уре-
ђаја. 

70) Увести и развити до потребне мере произ-
водњу хормонских препарата и достићи годишњу 
производњу инзулина од 100 милиона иитернацио-
калних јединима,-

Посветити нарочиту na^.ov производњи дум-
ских алкалоида. Припремити производњу метгсппе-
ната који преставља ју најновије тековине н?у:;е и 
који ће бити у могућности да обезбеде еОизнсгто и 
јевтино лечење. 

Члан 11 

Занатство 
1) Повећати производно^ рада у занате гну уво-

ђењем одговарајућих алата и машина. Обезбедити 
до 1951 годи,не занатству алат и машине у вредности 
од 750 милиона динара и одговарајуће сировине, 
горива и мазива. 

2) Подизати стручну квалкфикованост занатлија и 
усмерити произвођача занатство на квалитетну из-
раду првенствено производа по појединачним поруџ-
бинама, који нису предодређени за и н д у с т р и ј у про-
изводњу. 

3) У циљу учвршћизања и развитка задружног 
занатства, обезбе,д,ити даљи развој р^сизвс^ачко-
прерађивачки-х задруга и задруга услужних заната, 
те 1951 године постићи вредност производње у ви-
сини од '4 милијарде динара и вредност оправки у 
висини' од 1,5 милијарде динара, 

4) Искористити у занатској радиности до највеће 
могуће мере с-ировине, које су неподесне за даљу 
и н д у с т р и ј у прераду, као што су отпадни метални 
лимови и шипке, отпадне коже, гуме, текстилу длаке, 
перје и сл. 

5) Уна-предити народно кућно занатство, за поје-
дине крајеве специфичне и уметничке занате, на-
рочито производњу пипака и везова, ћиллмова, рез-
барија, фи,либанских и кујунџијских радова, плете-
них производа и квалитетне керамике. 

6) Организовати систематски откуп специфично-
занатских и уметн,ичких рукотворина. 

Члан 12 

Пољопривреда и шумарство 
4 П о љ о п р и в р е д а 

I) Основни је задатак пољопривреде повећање 
производње хлебних житарица, масноћа, меса, млека 
и других производа за побољшање исхране станов-
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ништва и производње сировина потребних за извр-
шење длана индустрије. 

Достићи и у главним гранама премашити про-
сечно за 20% предратну пољопривредну производњу. 

Организовати пољопривредну производњу на бази 
рејонизације за оне гране производње у којима треба 
да се повећа планска производња пољопривредних 
сировина и предмета исхране. 

Извршити мелиорације земљишта У великом опсе-
гу. Прећи на интензивни^ начин производње и у 
вези с тим подићи технички ниво пољопривреде. 
Повисити приносе главних култура и продуктивност 
стоке. Развијати механизацију у пољопривредним ра-
довима и снабдети пољопривредне произвођаче по-
требним средствима за производњу. 

Развијати научно-истраживачки рад и повећати 
број пољопривредних истраживачких установа. Дати 
им у задатак испитивање рејона производње и про-
налажење најбољих метода за подизање производње 
у свим гранама пољопривреде, a нарочито на по-
дручју селекције биља и стоке. 

Омасовити примену тековина науке у пољопри-
вредној производњи. 

Проширити производњу суб тро неког биља у од-
говарајућим рејонима. 

Мш нор оци је 

2) Извршити одводњавање подводних и мочвар-
них терена на површини од 400.000 ha и тиме осво-
јити нове површине, првенствено за повећање про-
изводње на ораницама. Извршити мелиорацијв под-
водних терена дуж великих река Дунава, Саве, Тисе 
и Мораве и мелиорације већих објеката: Мачванског 
поља у Србији, Лоњског поља у Хрватској, Скадар-
ског језера У Црној, Гори, мочварних поља уз Вар-
дар и Црну Реку у Македонији и већих крашких 
поља. 

Побољшати систем одводњавања довршењем по-
стојећих и подизањем нових црпнгак постројења. По-
већати јачину постојећих црпних станица и изградити 
нове са снагом 30Ј00 kW. Проучити могућности и 
спровести употребу истих црпних станица за навод-
њавање и одводњавање. 

3) Ради постизавања већих и сигурнијих приноса 
житари-ца, индустријских и других к о т у р а спровести 
наводњавање на површини од 400j00u ha првенетвено 
у житородним ,и суптропским реонима и на тај на-
чин повећати наводњавану површину за IO пута пре-
ма ИШ години. 

4) Увести сходно потребама водопривреде хи-
дрографск;у службу, израдити катастар вода и раз-
радити најдаље до 1949 године водопривредн.е пла-
нове за одаш оне већих река с нарочитим освртом 
,на хидрогеолошке особине. Разрадити пројекте за 
даље мелиорације земљишта и пр--овеа^и педолошко 
и хидролошко испитивање земљишта које долази у 
обзир за мелиорације. 

МашшЈ-здц^ЈЖ и бољом организацијом рада по-
већати производно^ рада на пољу мелиорације 
за 30%. 

Земљорадња 
5) Повећати засејане површине на 7,7 мил.иона ha. 

Ово повећање извршити у главном укидањем угара 
и новим површинама добијеним путем мелиорација. 

6) Повећати производњу житарица у житор сл-
етим рејонима. Смањити .површину под кукурузом У 
нежитородним рејонима и, заменити га крмним би-
љем, индустријским и другим културама. 

Код пшенице и осталих белих житарица задр-
жати засејане површине у висини предратног про-
сека, a повећати производњу повишењем просечног 
приноса но хектару за 15%. 

Повећати принос кукуруза по хектару за 20% 
применом бољег семена (хетерозиса) к, осталих мера 
и ,на тај начин, достићи предратну производњу и по-
ред смањивања површина у нежитородним рејонима. 

7) Повећати површине индустриског биља за 2.4 
пута, и приносе за 8—30% према предратним и на 
тај начин осигурати сировине прехраибеној, текстил-
ној индустрији, индустрији уља и индустрији гуме. 

Проширити културе шећерне репе, дувана, па-
м,ука, конопље, лана и другог индустријеког биља. 
Испитати нове индустриске културе као коксагис, 
сафлор, брнистру и друге и увести њихову културу 
у подесним рејонима. 

8) Р.ади обезбеђивања сточне крмне базе, побољ-
шања плодореда и подизања плодности земљишта, 
повећати површину под крмним биљем за 2,3 пута 
према предратној, п р в е н с т в о у сточарским рејо-
нима. Повећати продуктивност ливада и пашњака. 

Проширити површине под повртарским биљем за 
1,5 пута и повећати пр(мшведњу- поврћа за побољ-
шање исх,ране градског и сеоског становништва. 

9) Повећати приносе главних култура по једи-
ници површине применом напредних агротехничких 
мера: избора и селекције семена чистих сорти жи-
тарица, индустријских и других култура, правилне 
обраде земљишта, повећања употребе стајског и ми-
нералних ђубрива и других мера. 

Осигурати производњом у земљи потребно ква-
литетно семе за главне пољопривредне културе. 

Воћарство и виноградарство 
10) Повећати број стабала и до краја 1951 године' 

достићи предратно стање. Ради осигурања даљег по-
раста i?s»šiiapcT8a повећати производњу садница на 
5,000.000 к л а д а . 

Код шљива и јабука, достићи предратну про-
сечну прош^одезу. У изразито воћарским рејонима 
повећати промвђ^даву подиза.њем нових воћњака на 
модерној основи. 

Бољом негом, обрадом, масовним сузбијањем 
болести -и штеточина и другим мерама повећати при-
нос воћака по стаблу. 

11) Извршити обнову и проширити површину под 
виноградима и лозним матичњацима. 

Повећати производњу грожђа и вина и удвостру-
чити прераду вина изградњом нових великих по-
друма. 

Сточарство 

IS) У сточарству достићи ,и премашити до 1951 
године предратно бројно стање стоке. 

Код говеда премашити предратно стање за 16%. 
код свиња за 71%, код оваца за 46%. Повећати број 
оваца особито у сточарским реонима. 

Спровести мере за побољшање квалитета говеда 
и повисити производњу млека по крави за 200 литара. 
Повећати »принос ву,не по овци за 20%, а тежину за 
10%, увођењем нових раса, укрштањем, бољом ис-
храном ,и негом, 

13) Повећати за 5 година производњу главних 
сточних производа и премашити предратну производ-
њу масти, млека, вуне и коже. Форсирати уговорни 
тов и повећати број утовљених свиња на 2,5 милиона 
комада. Организовати у том циљу велика товилишта. 
Ради унапређења живинарства проширити мрежу 
инкубатора. 

14) Ради обезбеђења здравственог стања стоке 
повећати производњу сточних лекова: серума и оста-
лих биолошких препарата и хемиско-фармацеутских 
препарата. Организовати што ши,ру примену вете-
ринарско-санитетских мера. 
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Спровести мере за опасивање што већег броја 
стоке особито кобила, Примењивати масовно ве-
штачко осемењивање стоке. Организовати масовно 
сузбијање јаловости код кобрша и крава, 

Изградити и оспособити мрежу ветеринарских 
болница и амбуланти, Успоставити сточарске станице. 

Повећати производњу концентроване сточн,е хра-
не изградњом фабрика и силоса за сточну храну, 

Механизација н хем из аци ја пољопривреде 
15) Подићи технички степен пољопривреде снаб-

де^.:;, ем бољ,им машинама, већим количинама ђу-
бриво, средствима за заштиту биља, сточним леко-
вима и другим средствима, 

Снабдети пољопривреду у току пет година но-
вим тракторима, са 250.000 гвоздених .плугова, 50.000 
се i ачин a и другим пољопривредним машинама, 

У циљу даљег развијања мех ап из аци је организа-
ционо учврстити псљопр-изредпе машинске станице 
и повећати .ни:: ов број, Пт б о љ е т и искоришћен ање 
кот?штета Фактора на ЗОО ha условног орања, тј. за 
2,6 пута, 

16) ПоБ'Лати употребу и д л и пољопривреди у 
1951 години 350.000 тона минералних гнојива, Снаб-
дети пољопривреду довољним i-олтчпнама средстава 
за заштиту биља, 

Државна пољопривредна добра 
17) Ојачати и организационо учврстити државна 

добра за њихов основни задатак, т.ј. снабдевање се-
љачких радних задруга и сеље.-::»тх гасскнстава, ква-
литетним семеном, воћ,ним и лозиим садницама, до-
бро;,i приплодног^ стоком и ДРjim.i средствима по-
љопривредне производње. Повећати сточну произ-
водњу на државним пољопривредним добрима, 

Увести радне но,рме и повећати производно^ 
р-ада. Увести обавезне агротехничке и зоотехничке 
мере, 

Сељачке радне задруге 
18) Помоћи сељачким радним задругама да се 

организационо учврсте. Увести производне и финан-
с и ј е планове, бољу организацију рада и остале 
мере да би сељачке радне задруге постале узорна 
газдинства. 

Рибарство 

19) Развити морско рибарство. Повећати укупни 
улов морске рибе на 50.000 тона и тиме премашити 
предратни улов за 3,5 пута. Спровести механизацију 
риболова изградњом потребних риболовних једини-
ца, повећати норму улова и снизити трошкове риба-
рења за 25%, 

Усавршити технику риболовног алата и пронаћи 
најподесније методе за прераду рибе. 

Проучити биологију и ми,грацију економски нај-
важнијих риба Јадранског Мора У циљу даљег ра-
звоја морског рибарств,а. 

20) Повећати улов плаве рибе и спровести меха-
низацију риболова у унутрашњим водама. Развити 
дубински риболов плив аричар има и риболов на отво-
реном мору кочарима. Постићи норму од 100 тона 
улова по броду годишње и укупну експлоатацији од 
24.000 тона. 

Развити вештачко ,г.ајење морских безкраљежњака 
нарочито каменица, користећи што ир острави ја при-
р-одна подручја за гајење. Постићи у 1951 години 
про-изводњу од 6,000.000 комада каменица годишње. 

21) Унапредити пркшзвођагаке рибарске за,друге 
у правцу што рационалнијег лова плаве и друге рибе 
у унутр-ашњим водама. 

Помоћи рибарским задругама у механизацији 
лова% Предузети мере за њихово организационо у-
чвршћавање, увођење норми и бољу организацију 
рада. 

22) Развијати слатководно рибарство. Повећати 
укупну про-изводњу и улов рибе н,а 50.000 тона. Зна-
тно повећати производњу на постојећим вештачким 
рибњацима и проширити њихове површине ,на зе-
мљ,иштима непо,десним за остале гране пољопривред-
не производње. 

Пов ћати производњу мрестилшита и обезбедити 
довољну количину млађа за насађивање и порибља-
вање вода, 

' Ш у м а р с т в о 

23) У ци^.у очувања и мелиорисања земљишта, 
П(./бО'Ђшпњл режима вода, заштите пољопривредног, 
тла и подизања производње шумарства п о т у мити 
100,000 ha старих сеиишта падавина, голети и крша; 
спровести мелиоранију запуштених шума на повр-
шини од карање. 150.000 хектара. С.провести опсежне , 
радове ради заштите гла од одношења ветром и во-
дом, као и заштите пољопривредног тла, к-омуника-
ција и грађевина од бујичних наноса и усова, и при-
ступити уређењу једне половине свих регистрованих 
бујичних подручја. 

Уредити т,ј. преверити, пнг.ентарисатт, те одре-
дили прираст и принос на површни од најма-ње 3 ми-
лиона хе::': лр „i шума и шумског земљишта, 

Развити у niro већој мери рад научних установа 
и стан.ица за шумска испитивања и одредит,и им као ) 
главне задатке: проучавање мера за повећање при-
раштаја; проширење постојећих и увођење нових 
врста дрвећа са великим при,растом, a потребних са-
временој др во ој индустрији; сма-њење трошкова по-
гну: ^-г.згњ a мехакизаит.;ом рада и што већом при-
меном сетве уместо садњ«, истр:.т:твање мера за за-
штиту шума; испитивање техничких својстава ДР-
vz г-л и што боље његове примене у Дрвној инду-
стрији, a нарочито у вези са лскорлш^звањем отпа-
дака и мање вредног дрвета, 

'24) Смањити отпатке код сече, прераде и изв,оза 
дрвета, a отпатке искористити за прераду и добивање 
корисних производа. Постепено уклањати отворена 
огњишта и ложити само с просушенкм дрветом. 
Грађевинско дрво замењивати другим грађевинским 
материјалом у подизању згра.да, у рудницима и 
саобраћајних објектима, a нарочито за железничке 
прагове, Типизирањем смањити потрошњу у грађе-
винској столприји и изради намештаја, 

Осигурати боље искоришћен ање лишћара, a на-
рочито букових трупаца за стругаре и тако остварити 
повећање производње поред редукције сече. 

25) У циљу механизације и рационална аци је рада 
ставити у рад 2.000 моторних и електричних ручних -
тестера. Снабдети шумарство великим бројем сталних, 
и преносних дизалица и тако механи, зов ати утовар и 
претовар за 30%. Ради отварања н-ових шумских 
комплекса, поред густе мреже путева за запрежну, 
вучу, изградити најмање 250 км путева за тракторскуј 
вучу, 700 км ,путева за камионе, 200 км желез,ницу 
узаног к-олосека и 50 км жичаних железница. За ме-^ 
ханизацију тр.анспорта осигурати 600 трактора, 700) 
камиона, 100 локомотива, претежно моторних и већи1; 
број кола са гумама за ванрежну вучу. Најмање 30%!ј 
свих моторних возила употребити за погон на дрвени 
угаљ или дрво, њ нарне локомотиве замењивати мо-
торним, 

Ради бољег управљ.ања и чувања шума изградити 
100.000 м2 управних и пиварских зграда, 

Регули-сат-и шумску пашу. О,рганизовати службу 
за заштиту од пожара и заразе поткорњака. 
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,Члан 13 

Саобраћај 

1) Токо,м петогодишњег плода повећа lh канади-; 
,тет свда грана сзрбр,аћзјд у циљу з.адовољења по-
треба брзог развитка народне привреде. 

У таку 5 година извршити дефинитивну обнову 
ратом оштећених саобраћајних објеката и средстава 
и изградити нове у вредности 72,6 милијарди динара 
примењујући искуства савремене унуке како у гра-
ђењу тако и у експлоатацији. 

Осигу,рати планску са,радн,у св,их гр,ама са,обра-
ћај,а и њихово међусобно допуњавање у превођењу. 
При там сматрати железнички саобраћај основним 
носиоцем транспорта, но упоредо снажно појачати 
удео водног тра.нспорта u r.pc \тпто за мп говну робу 
ка дугим релацијама. Растеретио, железницу .прево-
жења на кр-ше. ротације ,ц п л е с н и тп тг ic "a пр епп« 
жеља и ло:;гткц тплтг:;торт па агто-сасбрпћај, који 
сем тога тр0.бг. нојачати у крајевима где аут.омобил 
п р е т с т а в а модерну врсту тр SH сп ор тп. 

Побољшати експлогт^ију свих грана транспорта 
и избећи укрштасгдње превожења исте, робе. 

Предузети мере за повећање рав ном ери ости и 
бољу организацију транспорта у складу са потре-
бама привреде. 

Модернизовати воз,чи парк и техничке уређаје 
и створити довољне резервне капацитете. 

За несметано и брзо одвијање планског руково-« 
ђења привредом и за потребе државне управе и ши-
роких народних прса, осигурати даљи p a s i ć ј сред-
става за везу. 

Железнички саобраћај 
2) Повећат,и годишњи утовар у 1951 години на 

3,8 милиона вагона, односно 53,2 мил ноп a тона робе 
и осигурати превозни учинак од 10,5 милијарди нето 
тонских километара,тј. 2.5 пута у односу на 1938 го-
дину односио 3,3 пута према 1946 години. 

Просечни утовар једног вагона повећати од 10,4 
на 14 тона. 

Знатно смањити однос бруто тежине воза према 
нето тежини и коефицијент пер ав померио сти уто-
вара. 

У циљу рационалнијег исксришћазања вучне 
снаге локомотива извршити њихово типизирање по 
железнички^ ,пругама; извршити типизацију возних 
средстава, локомотива и вагона, и смањити број се-
рија и типова. 

Смањити обрт кола до кра,ја 1951 године на 4 
Лана. 

Смањити потрошњу горива на I тонски киломе-
тар за погон локомотива за 15% a мазива за 25% у 
односу на 1946 годину. 

До 1951 године смањити трошкове екшлоатаодје 
еа 40% у односу на 1946 годину. 

Приступити широкој механизацији при грађењу и 
одржавању железница применом модерних машина, 
Јпн,еуматичког и електричном алата и 'аутоматских 
уређаја, 

Спровести масовну примену бетона и армираног 
бетона при изради мостова, и железничиих п,рагова.-

У циљу повећања тр ал спор тае моћи железница и 
могућности примене возних средстава веће носиво-
сти, појачати горњи строј пруга нормалног колосека 
kg најмањи осов.ински притисак од 15 тона, a ufa глав-
ним пругама "бд 18 тона и брзине од '80—100 км/час. 

Према нај повољнијој корисној д,ужини колосека 
на станицама једне пруге/иЗвршити "типизирање њи-

хових дужина у циљу бољег искор-ишћења возних 
средстава u повећања пропусне моћи н,а целој ,прузи. 

Оспособити 80% од теретног возног парка за 
аутоматско кочење. 

Форс,ирати изградњу теретних вагона за -'аутомат-
ски истовар. 

На главним п р е в а р н и м станицама подићи по-
стројења за механизовани претовар робе« 

3) Обновити и предати саобраћају 450 комада 
локомотива нормал.ног колосека и 130 комада локо-
мотива уза,ног колосека, обновити 2000 оштећених 
путничких кола, 265 службених и 14.5С0 теретних 
кола. 

Стањити у пг c-.i ет 200 комада к п и х ,г ок оги хив a 
дом.аће прошиодње, с933 пг"пх путн::ч'"-:х кола, 100 
службених кола и 14.Б60 и н и : : терстго- кола. 

4) Изградити дупли коло тек к о р а л н и х пруга на 
укупној дужини од 477 км r,i io на пругама: Подсу-
сед—Су тла, Загреб—Дуго Село, Земун—Ног ска. Сав-
ски мост—Топчидер, Лапово-Ниш. 

Довршити горђење запсчетих желегнтсих пруга 
на дужини од 400 км. 

Извршити е л е ктр иф ик а-ци ј у ЗОО км железчичких 
пруга нормалног колосека. 

Изградити нове пруге у укупној грађевинској 
дужини од 1.500 км и започети изградњу у укупној 
дужини од 430 Kr.i 

Ппи грађењу и реконструкцији ,пруга применити 
индуетријску-ееријску израду типизирани« мостова, 
зграда и конструктивних делова. 

Извршити дефинитивно7 обнову свих у рату по-
рушених и оштећених железничких пруга, објеката, 
постројења к возних средстава способних за оправ-
ку. У том циљу извршити дефинитивиу обнову мо-
стова у дужини од 20.000 метара и подићи и пустити 
у саобраћај порушене мостове ,на Дунаву код Бого-
јева, на Сави код Јасеновца, преко Струга и Уштине. 
Извршити обнову тунела и галерија и асанирати ру-
чезите терене на главним пругама. Обновити 150.000 
м2 станичних зграда и подићи и обновити 430.000 м2 

других привредних и управних зграда. Изградити 
5.000 станова за раднике и службенике железнички^: 
јединица. 

5) Знатно побољшати телеграфа^ - телефонске 
везе и сигнал но сигурносне уређаје, a нарочито на 
главним 'пругама користити најновије тековине на-
уке и технике. Обновити и изградити 4.000 км једно-
с т р у к дужине телефонску линија, 1.000 км теле-
г р а ф а - ^ и 1.000 км звоновно-сигналних линија. 

6) За извршење пето годишњег плана експлоата-
цији и инвестиција обезбедити и оспособити потреб-
не стручне кадрове и створити за то потребне пред-
услове; 

Применити радне и техничке норме за све ра-
дове у области железппчког саобраћаја који се могу 
нормирати. 

Израдити и припремити нове, савремене саобра-
ћајно-техниЧке прописе за експлоатацији и грађење 
железница. 

Поморство 
7) Оспособити трговачку морнарицу за подми-

рење потреба народне привреде и за обезбеђење 
транзитног превоза робе и путника из земаља за-
леђа. У том циљу обновити и изградити трговачку 
морнарицу у висини' од 600.000 BRT тј. повећати 1,5 
пута од предратног стања. При изградњи нових као 
и обнови старих бродова руководити се научним и 
техничким тековинама савремене бродоградње, ка^о 
у погледу повећања брзине бродова, рационал-
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ности погона, маритимне сигурности тако и у по-
гледу удобног смештаја путника. При овоме имати 
у виду и потребе туризма. Изградити потребан број 
поморских помоћних јединица: трајекте и јединице 
за снабдевање обале и острва водом, за теглење и 
спасавање, пилотажну и лучку службу, као и једи-
нице за одржавање лука и пловних путева. 

8) Обновити Ријечко-Сушачку луку у висини 
њеног предратног капацитета. Изградњом нових опе-
ративних обала повећати дужину ових за 20% у по-
ређењу са предратним стањем. Извршити обнову 
свих лука општедржавног значаја и опремити их са-
временим лучким постројењима за механички прето-
вар терета. Осигурати поморству, безбедност пловид-
бе изградњом, обновом, реконструкцијом и модерни-
зацијом светионика, светионичних уређаја, обалних 
лучких светила и поморских знакова. 

9) За уздизање средњих и виших поморских 
стручних кадрова изградити три нове школске згра-
де са интернатима, a даље развити постојеће школе 
и очувати њихове велике традиције. 

IO) Изградити радионицу за оправку и одржава-
ње техничких пловила, помоћних поморских једи-
ница и светионичних уређаја. За потребе пловног 
парка и саобраћаја на Скадарском језеру и реци Бо-
јани обновити и проширити бродарску радионицу на 
Скадарском језеру. i 

Унутрашња пловидба 
11) Повећати у унутрашњој (речној, канадско, и 

језерској) пловидби прево-з товара у домаћем и ино-
страном саобраћају у ГОДИНИ ПО учинку на 115% 
и 113% по количини превезене робе у поређењу еа 
предратним. Знатно повећати учешће у иностраном 
водном саобраћају према предратном учешћу. 

Убрзавањем промета тегљача и теретњака по-
бољшати искоришћавање пловних путева и повећати 
брзину допремања товара за просечно ЗБ%, a иско-
ришћавање теретњака и дрварица за просечно 25% 
у поређењу са предратним, Смањити трошкове екс-
плоатацији транспортног пловног парка за најма-
ње 25%. 

12) Обновити ратом запуштене пловне путеве на 
рекама Дунаву, Сави, Драви и каналима, a нарочито 
на реци Сави од Београда до Сиска и на Дунаву код 
ушћа Мораве, Земуна, Сланкамена, Черевић—Футога 
u Моховског просека. Завршити обнову обележава-
ња пловних путева и успостављања ноћне пловидбе. 

Изградити мелиорационо-пловни канал од Сиска 
до Подсуседа и тако везати, воденим путем Загреб 
са Београдом и осталим привредним центрима. 

У циљу чишћења пловних путева и обнове плов-
ног парка извадити из воде око 350 пловних објеката. 

Завршити обнову и проширење бродоградили-
Шта и бродарских радионица и изградити два нова 
бродоградилишта у одговарајућим зимовницима. По-, 
већати капацитет бродоградилишта и бродарских ра-
дионица за 1,5 пута у поређењу са предратним и 
организовати за њих производњу главних и помоћ-
них бродских стројева, прибора и опрема. 

Искористити при грађењу бродова најновије те-
ковине бродоградилишне технике. 

Завршити обнову пловног парка и приступити 
новоградњама транспортних и техничких пловила. 
Изградити 20.400 'КС вуче, 57.300 тона носивости 
товарног простора, багера и елеватора капацитета 
1.320 м3/час и пловећих дизалица укупне носивости 
100 тона. У 1951 години достићи капацитет тран-
спортног пловног парка 104% у погледу вуче и 85% 
у погледу товарног простора од предратног. До 1951 
године премашити капацитет багера и елеватора 2 
пута a капацетет пловних дизалица за 3,3 пута у по-
ређењу са предратним. 

Обновити ратом порушена и усавршити (посто-
јећа пристаништа и товаришта. Изградити 7.610 м 
нових оперативних обала и на тај начин повећати 
укупну дужину оперативних обала 3 пута У поре-
ђењу са предратним. 

Изградњом и постављањем 47 комада приста-
нишних дизалица и два претоварна силосна уређаја 
повећати механизацију претовара у пристаништима 
унутрашње пловидбе до 1951 године за близу 4 пута 
према предратној. 

Р1зградити 33.200 м2 пристанишних зграда (скла-
дишта, бродостаница и капетанија). Изградити 56.63(ј) 
м2 станбених зграда за раднике и службенике уну-
трашње пловидбе. 

13) Приступити испитивањима, студијама и про-
јектима: за даље техничко усавршавање постојеће 
мреже унутрашњих пловних путева пристаништа, 
транспортних и техничких пловила и бродоградили-
шта, за даље повећање мреже водних путева и ду-
жина оперативних обала и за обнављање и по-
већање пловног парка — у складу са потребама и 
уздизањем целокупне народне привреде. 

Ваздушни саобраћај 
14) Повећати број линија за 2,6 пута у домаћем 

и 4 пута у иностраном саобраћају, a број авиона за 
4,8 пута у поређењу са .1946 годином. 

Постићи капацитет превоза путника од 120.000 
у домаћем и 40.000 у иностраном саобраћају. 

Изградити IO ваздушних пристаништа СА CBHIVJ 
потребним уређајима, користећи најновије тековине 
технике. Усавршити службу обезбеђења летења и 
проширити је на целу земљу, 

Повећати ,километражу сваког авиона на 250.000 
км годишње и рационализацијом смањити ефективне 
трошкове експлоатације за 30%, 

Извршити предрадње за летење преко целе го-
дине. 

Јавни аутосаобраћај 
15) За обезбеђење потреба у превожењу и по-

треба широких народних маса у јавном аутосаобра-
ћају обезбедити повећање возила и то: камиона 1,9 
пута, аутобуса 2,3 пута, приколица 1,5 пута, путнич-
ких возила 1,7 пута у поређењу са 1946 годином. 

За смештај и оправку возила градити нове га-
раже и радионице од 230.000 м2 површине. За ради-
онице и гараже обезбедити потребну опрему. 

Јавни аутосаобоаћај ровити нарочито у репу-
бликама које су више ynvheHe на аутосаобраћај; у-
вести потребан 6poj линија за роОти и путнички (на-
рочито туристички) промет у земљи.' Користити ра-
ционалније носивост возила и употребу приколица, 
проширити употребу путничких аутомобила и ауто-
буса, 

Повећати искоришћен^ аутопарка на 75% но-
сивости у оба правца. Бољим одржавањем и чува-
њем возила смањити број неисправних возила испод 
20% укупног броја. Подизати радионице за гене-
ралне и средње оправке, веће збирне гараже и ста-
нице за одржавање. Побољшати и разбијати орга-
низацију аутотранспортних предузећа ради извршења 
транспортиих задатака, координира^ рад аутосао-
браћаја са осталим врстама саобраћаја. 

За извршење ових задатака обезбедити и оспо-
собити потребан 'стручни кадар, техничке норме и \ 
прописе, 

Путеви 
16) Прилагодити путну мрежу зг^ј^Јздма .мотор-

ног саобраћаја и другим потребама привреде у циљу 
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смањења трошкова експлоатације и повећања без-
бедности вожње. У ту сврху изградити 500 км нових 
путева са коловозом за средња оптерећења. Изгра-
Дћти 600 км путева са савременим коловозом за те-: 
шки саобраћај, извршити велику оправку туцанич-; 
ког коловоза у дужини од 10.000 км ,и велику 
оправку савремених коловоза на дужини 150 км. 

Извршити реконструкцију туцаничког коловоза 
са израдом камене подлоге на дужини од 400 км, 
затим модернизацију туцаничког коловоза на дужини 
од 1.000 км и реконструкцију постојећих путева на 
Дужини од 2^0 км. Изградити нових мостова у арм,и-
р^ном бетону у укупној дужини од 700 м, и из-
вршити обнову гвоздених мостова у дужини од 1.450 
м и мостова у армираном бетону од 12.000 м. У нај-
већој мери користити употребу битумена код изград-
ње савремених коловоза. 

Од већих инвестиционих радова потпуно изгра-
дити аутопут Београд—Загреб—Љубљана, као и пут 
Нишка Бања—Цариброд. Довршити обнову већих 
мостова и то преко Саве код Шапца ,и код Сремске 
Раче; преко Дрине, код Љубовије, и изградити нове 
мостове преко реке Саве Београд—Земун, код Под-
суседа, преко Велике, Мораве код Појата и код Алек-
син,ца на путу Београд—Скопље. 

Пошта 

17) Осигурати квалитатизпо добре телеграфске и 
телефонске везе између Београда и свих републикан-
сккх и обласних цс:..гр?, поставити телефонске везе 
у све индустријске центре, све среске одборе и сва 
државна пољопривредна имања и станице. 

До краја 1951 године изградити 20.880 км нових 
телефопско-телеграфснпх липија и побољшати по-
стојеће линије, појачати капацитет тт линија на 
главним правцима са 630 канала преко високо 
фреквентни^ уређаја. Каблирати веће градске мре-
же, повећати капацитет телефснских централа за 
63.880 прикључака и то поглавито по систему ауто-
матско-мрежнпх група, монтирати 275 комада ауто-
матских кућних тел еф епских централа, повезати те-
лефон пси? i лпнн-ана најмање 40% месних народних 
одбора. Повећати број телеграфских машина — теле-
прпнтера — за С?5 комада ради увођења претплат-
н и ц и телеграф, сне службе при привредним предузе-
ћима и установама и за замену дотрајалих морзе 
апарата и повећати коришћење вишеструке телегра-
фије по телекс, ИЈ. Н-ПД линијама. Поставити пет нових 
телефонска прадавних и пријемних радио станица 
и пет нових радио телеграфских емисионих станица. 
'Отворити С56 поштанских уреда и 1.450 мањих по-
шта при месним народним одборима. Поштански сао-
браћај свестрано побољшати тако да се пренос по-
штанских пошилеана и новина убрза користећи за 
то најбржа меканимзвана саобраћајна средства (брзе 
возове, аутобусе, авионе и др.). Повећати дужину 
поштанских линија за 54.566 км. 

Глава lil 
ПЛАН МАТЕРИЈАЛНОГ И КУЛТУРНОГ 

ПОДИЗАЊА НАРОДА 

Члан 14 

Рад и кадрови 
I) Осигурати стално повећање производности 

рада — увођењем што веће механизације, нових ме-
тода рада, нових технолошких процеса и радних 
норми, повећањем квалификације радника и потпу-
ним искоришћењем радног времена — ,и на тај на-
чин створити предуслове за повећање плата и боље 
награђиван^ трудбеника свих категорија. У вези 
С тим усавршити систем прогресивног плаћања код 

премашења норми, као и систем давања премиј,а ин-
жењерско-техничком особљу за извршење и према-
шивао^ плана. 

2) За осигурање извршења плана повећати бројно 
стање квалификованих радника од 350 хиљада у 
1946 години на 750 хиљада у 1951 години. То пове-
ћање постићи првенствено повећањем броја ученика 
у привреди и њиховим упућивањем, преко органа 
посредовања рада, у најважније привредне гране. 
У циљу појачања прилива радне снаге у индустрију, 
рударство, грађевинарство и саобраћај, обезбедити 
предузећа потребним радничким становима и мен-
зама. Осигурати у што већој мери увођење жена у 
привреду. 

Широко разгранатом мрежом течајева у свим 
предузећима приступити брзој и масовној изградњи 
полуквалификованих радника и њихов стручни ниво 
систематски и поступно подизати на ниво квалифи-
кованих радника путем индивидуалног практичног 
обучавања. С тим у вези увести и попутарисати так-
мичење међу квалификованим и висок.) квалифико-
ваним радницима у оспособљавања што већег броја 
ученика и полуквалификованих радника за квалифи-
коване. Свим овим мерама оспособити у што краћем 
року што већи број квалификованих радника уже 
специјалности. Квалификоване раднике оспособљава-
ти помоћу виших курсева за рукозодиоце, 

- 3) Обезбедити повећање средњих стручних ка-
дрова од 65 хиљада у 1946 години на 150 хиљада у 
1951 години. Извршење овог задатка осигурати у 
првом, реду проширегвем средњетехничких школа и 
отварањем нових. Овако поступити и у погледу 
средњих економских, пољопривредних, шумарских, 
саобраћајних, здравствених и других школа за 
средње стручне кадрове. Повећати у великим раз-
мерама упис ђака у ове школе и привући их у 
средње стручне школе путем популариспња ових 
струка и стипендијама за ђаке завршеног четвртог 
разреда гимназије. 

4) Осигурати повећање броја стручњака са фа-
култетском спремом просечно на 5000 годишње, у 
ком циљу предузети мере за повећање процента ди-
пл он ир апих у односу на број уписаних студената 
(проширење школских просторија, лабораторија, ре-
организација наставе, повећање броја наставника). 
Извршити плански упис ка појединим факултетима 
и стручним школама и тиме осигурати потребан 
стручни кадар најважнијим секторима. 

За савлађиван^ тешкоћа услед несташице струч-
них кадрова, растеретио их административних по-
слова и максимално довести до изражаја њихову 
стручну спрему. 

Извршити правилну расподелу постојећих факул-
т е т е ^ образоваиих кадрова по појединим гранама 
и територијама, 

5) Ради што бржег решавања тешкоћа у кадро-
вима убрзати образовање нових кадрова ужом спе-
цијализацијом наставних програма. Повезати наставу 
с практичним радом у привреди и током школовања 
оспособити кадрове за непосредно укључење у 
производњу. 

Члан 15 
Повећање п р о и з в о д н о ^ рада и снижење цена 

коштања 
1) Повисити материјални и културни ниво труд-

беника путем повећања вредности реалне наднице 
и снижења цена предмета широке потрошње. 

2) Израдити типизацију и стандардизације сиро-
вина. полупроизвода и готових производа уз тачно 
одређивање квалитативних и техничких обележја 
сваког појединог артикла. 
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3) Спровести у предузећима и установама систе-
матску евиденцију, увести и побољшати норме утро-
шка рада, материјала, горива и електричне енергије 
и водите систематску калкулацију за целокупну про-
изводњу, 

4) Повећати производ нос г рада и снизити цене 
коштања путем јачања радне дисциплине, такмиче-
ња, спровођења у максимално) мери механизације и 
рационализације, смањења норми утрошка по једи-
ници производње, побољшања квалитета материјала, 
заменом скупих и дефицитних врста сировина и го-
рива јевтинијим врстама којих има у довољњој ме-
ри, бољим искоришћавањем сировина и горива, сма-
њењем отпадака и шкарта и исксришћавањем отпа-
дака, 

5) Снизити пуну цену коштања — не узимајући 
у обзир снижење настало услед снижења цена мате-
ријала: у рударству за 31%, у индустрији за 25%, 
у електропривреди за 33%, у грађевинарству за 28%, 
у желетничком саобраћају за 40% према ценама у 
почетку 1947 године. Снижење пуне цене коштања 
постићи уз истовремено побољшање квалитета про-
извода и услуга, 

6) Повећати производкост рада у рударству за 
90%, у индустрији за 66%, у станбеној изградњи за 
56% према стању у 1946 години, 

7) Трошкове трговине снизити у 1951 години 
испод 10% продајних цена на мало, према. 39% у 
1939 години. 

Члан 16 

Стамбено и комунално газдинство 
' П У току пет година завршити обнову ратом 

порушених станбених зграда у селима, наставити 
оправку порушених зграда у градовима и израђи-
вати нове станбене колоније, 

. s Поправити ,у рату порушене и дотрајале стан-' 
бен^ Зграде и ново изградити 15 милиона м2 станбе-
них зграда у градовима, селима и колонијама за 
укупну суму од 30 милијарди динара, 

Од тога на станбене зграде у градовима и селима 
8 милиона м2, на индустријске, рударске и саобра-
ћајне колоније I милиона м2. 

2) Створити масовну производњу монтажних 
станбених зграда са типизираним и стандардизо-
ваним деловима, 

Развити индустријску производњу грађевинских 
делова и грађевинског материјала. 

Извршити научно-техничка испитивања за боље, 
брже и економичније грађење станбених зграда. 

Извршити експерименталне научно-техничке ра-
дове за производњу нових, бољих и јевтинијих гра-
ђевинских материјала на бази домаћих, јевтиних, 
недефицитних материјала и отпадака. Извршити ти-
пизацију и стандарДизацију грађевинских делова на 
бази напредне науке и технике. 

3) У градовима обезбедити уређење градског 
саобраћаја, улица, тргова, уличног осветљења, јав-
них купатила и перионица рубља, чишћење града, 
уређење паркова, градског зеленила и места за, фис-
културу и одмор, 

У ту сврху осигуоати производњу сан,итарних 
објеката и инсталација за водовод, канализацију, 
осветљену и загрејавање, 

У току пет година поправити и ново изградити 
за укупан износ од 7 метли јар ди динара: водовода 
1.500 км,^канализације 1.560 км, улица 1.250 км, улич-
ног осветљења 1.250 км, трамвајских пруга 40 км, 
тролејбуских пруга 55 км, јавних купатила са 3.500 
места. 

Ставити у промет: трамвајских кола ЗОО комада, 
аутобуса 170 комада и тролејбуса IGO комада. 

4) У току пет година приступити у 20 највећих 
градова у земљи психозом планском уређењу v ДУХУ. 
модерног урбанизма и у складу са привредним, ко-
муналним и културним потребама новог друштвеног 
живота. 

У ту сврху извршити припремне регулационе и 
хидротехничке радове и регулисање градова и из-
градити нове јавне и административне зграде: све 
ово за укупну суму од 3 милијарде динара, 

5) Извршити опсежне - радове на реконструкција! 
и изградњи Београда и оспособити га за вршење за-
датка главног града као политичког, привредног и 
административног центра, 

Члан 17 

Просвета и култура 
1) У току пето-годишњег плана: подизати општи 

културни ниво народа, потпуно ликвидирати не пи-
сменост, обухватити основном школом сву школски 
обавезну децу, проширити мрежу установа за оп-
ште образовање, и мрежу културних установа и 
убрзати ликвидацију културне заосталости поједи-
них народних република. 

2) У складу с тим основним задацима инве-
стирам за просвету 5,9 милијарди динара и тиме из-
градити I милион м2 школске површине, a број уче-
ничких места повећати за 320.000, Осим тога 60% 
школски обавезне деце обухватити седмогодишњим 
школовањем, 

3) Изградити нова позоришта, музеје, галерије 
и остала културне установе у вредности од 1,3 мили-
јарду динара. 

4) Извести радове у вредности од 1,5 милијарду, 
динара на подручју кинеиатографије и" то за изграде-
њу филмског града крај Београда, биоскопски« дво-' 
рана, путујућих биоскопа и за проширење филмских 
предузећа за производњу филмова. 

Члан 18 

Радио 

У циљу правилног развоја радиодифузне слу-
жбе изградити снажне радио емисионе станице у 
Београду и свим народним ренубликама, са потребним 
бројем релејних станица и тиме омогућити добар 
пријем на целој териториј,и као и ван граница наше 
земље. За извршење ових основних задатака поста-
вити нове радио емисионе станице од којих једну 
средње-таласну од 150 KW И краткоталасне радио 
станице у јачини од 210 KW у свим народним ре-
публикама поставити снажне радио емисионе ста-
нице најмање снаге од 20 KW, a у Војводини, Дал-
мацији и на Космету поставити радио емисионе ста-
нице најмање снаге од IO KW И ДО краја 1951 го-
дине постићи укупну снагу од 850 KW тј. повећати 
преко 35 пута према 1939 години, Организовати 
звучне станице са везама за звучнике за потребе 
предузећа школа, тргова и установа, Осигурати по-
већање броја радио претплатника и претплатите на 
звучнике. Изградити централни радио лаборатори--
јум и пријемни центар. 

Члан 19 

Здравље 
I) У току пет година инвестирам у здравствене 

установе и здравствену службу, општу и социјалног 
осигурања, 5,4 милијарди динара. 
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2) Повисити степен здравствене заштите у це-̂  
лој земљи, a нарочито у заосталим републикама, 

3) Изградити 110 болница са 14.300 кревета и 
ра, та ј начин повећати однос; кревета у болницама 
на Г .Ш становника са 2,05 у i9ti9 години на Проу-
чио 3,1 кревета на 1.000 становника у 19-51 години, 

4) У Народној Републици Македонији повећати 
број кревета У болницама за 2400, a у Народној Ре-
публици Босни и Херцеговини за 3.200 кревета. 

5) Број осталих здравствених установа као ам-
буланата, станица и поликлиника подићи на 730 у 
целој земљи. 

6) Фискултурном одгоју омладине посветити 
велику бригу и инвестирати за изградњу разних 
спортских грађевина и набавку неопходног матери-
јала за развој фискултуре 900 милиона динара. 

Члан 20 

Трговина и снабдевање 

1) Снабдевању широких народних слојева по-
свећивао највећу пажњу. У вези са задацима по-
вишења животног стандарда у току спровођења пе-
тогодишњег плана повећати вредност целокупног, 
робног промета на мало за 1,8 пута према 1946 го ' 
дини. 

Упоредо с порастом производње у пољопривреди 
и индустрији постепено напуштати систем рациони-
раног снабдевања прехранбеним и индустријским 
производима. 

2) Развити и повећати мрежу државних трговач-
ких стоваришта и радњи на велико до броја који 
ће у највећој мери задовољити потребе директног 
снабдевања малопродајне трговачке мреже. Орга-
низовати трго,вачка стоваришта за поједине групе 
Артикала и према потребама појединих народних 
република и економских рејона. 

У државним и задружним трговачким радњама 
обезбедити што културније задовољење захтева 
потрошача и потребан избор (асортиман) робе. 

Развити снабдевање села и индустријских насе-
ља првенствеео преко задружне трговачке мреже. 

3) Организовати и свестрано помагати даљи 
развитак тржишта локалне производње у пољопри-
вреди, занатству и кућној радиности и промет из-
међу града и села. 

4) Број народних ресторана повећати до краја 
1951 године 1.7 пута а opoj издатих оброка 3,6 пута; 
смањити просечну цену оброка и побољшати квали-
тет. Повећати број трговачких ресторана У току пет 
година 3,5 пута, a број издатих оброка 4,5 пута. 

Јачати хотелијерство и повећати' број сталних 
државних хотела, и код тога број кревета повећати 
1,7 пута. 

Ради јачања туризма развити угоститеља^- рад 
у туризму и повећати га докра ја 1951 године 3 пута. 

Глава IV 
УКЛАЊАЊЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ У ЕКОНОМ-

СКОМ РАЗВИТКУ НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

Члан 21 
I) Ради уклањања неравномерности у економском 

развитку појединих народних република и у изград-
њи Федер ативне Народне Републике Југославије 
као привредне целине, осигурати што бржи темпо 
пораста произво,дње и инвестиција у економски за-
осталим народни,м републикама: Босни" и, Херцегови-

ни, Македонији и Црној Гори и У економски заоста-
лим крајевима у другим народним републикама. 

Повећати вредност индустријске производње 
1951 године: v Народној Републици Босни и Херце-
говин,и 33 10,5 путе, у Наводној ре-публици Македо-
нији за 26,3 пута у поређењу са 1939 годином, a У, 
Црној Гори, која није имала индустрије, постићи 
производњу у вредности од l,i милијарде динара, 
и тиме премашити у тим народним републикама оп-
шти просечни темпо пораста вредности индустриј-
ске производње. 

Повећати укупне инвестиције у току извођења 
петогодишњег плана и то: у Народној Републици 
Босни и Херцеговини преко 7 пута, у Народној Ре-
публици Македонији 8 пута, у Народној Републици 
Црној Гори близу 8 пута, у поређењу с 1946 годи-
ном, и на тај начин премашити просечни темпо по-
раста инвестиција у целој земљи. 

2) Разв,ити у економски заосталим народним ре-
пу б липама оне привредне гране које имају домаћу 
сировинску базу. Нарочито развити индустрију и 
електропривреду као основ за ликвидацију неравно-
мер-ности у развитку појединих народних република. 

У вези с тим максимално искористити природна 
богатства, развити експлоатацију руда, повећати по-
љопривредну производњу и изграђивао саобраћајну 
мрежу за потребе привреде. 

3) У индустрији правилним размештајем нових 
фабрика у току петогод,ишњег плана постепено от-
клањати постојећу неравномерност. Водити код тога 
рачуна о сировинској и енергетској бази, о специ-
фичностима и социјалној структури економски зао-
сталих народних република и крајева као и о опште-
државиој корисности размештаја. 

Спровести у што већој мери механизацију рада 
у фабрикама и постројењима, повећати производ-
ио ст рада и побољшати хигијенске и остале услове, 
'фабрички^ 'радника. Развити основну индустрију, 
особито металну и хемијску индустрију у Народној 
Републици Босни и Херцеговини, и у оним крајеви-
ма где постоје потребне сировине и остали услови 
за њихов развој. 

Развити рударску производњу у главним базе-
нима угља у Босни и Херцеговини, на Косову и Ме-
тохији и експлоатацију руда у Македонији. Форси-
рано спровести истраживачке радове у економски 
заосталим крајевима и проналажење^ нових руда 
омогућити даљи успон основне индустрије. 

У пољопривреди развијати сточарство, особито 
овчарство у сточарским реонима, воћарство, вино-
градарство и индустријске културе у за то подесним 
рејонима. Подићи технички ниво у пољопривредној 
производњи, заменити ралице и ,дрвене плугове 
гвозденим плуговима и снабдети пољопривредне 
произвођаче потребним средствима за производњу. 
Спровести опсежне мелиорационе радове и регула-
ције река и бујица, решити питање асанације У 
народним републикама Македонији и Црној Гори. 

Мелиорацијом деградираних шума и пошумља-
вањем голети повећати прираст шума. Приступити 
рационалној експлоатацији постојећих зрелих шума. 
Подићи целокупну шумску производњу и омогућити 
даљи развој дрвне индустриј,е. 

Посветити нарочиту бригу подизању просвете, 
културе и здравља у економски заосталим народним 
републикама и крајевима. 

Глава V 

ПЛАН ПРИВРЕДНОГ РАЗВИТКА НАРОДНИХ 
РЕПУБЛИКА 

У оквиру овог плана постављају се појединим 
народним републикама следећи задаци: 
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Члан 22 
Народна Република Србија 

Повисити дроизводњу каменог и мрког угља 1951 
године на 877.000 тона, a лигнита на 1,3 милиона 
рона. 

Увести производњу грађевинских машина и про-
извести 1951 године 700 тона грађевинских машина, 

Увести нову производњу пољопривредних ма-
шина и алата и 1951 године произвести 7.380 тона. 

Повећати производњу гвозденог лива на 10.600 
тона у 1951 години тј. 4,7 пута више него 1946 
године. 

Да би се повећала брзина грађев,инске изградње 
уз истовремено снижење грађевинских трошкова по-
ћи путем префабрикације грађевинских делова и 1951 
године постићи производњу од 62.000 тона бетонских 
префабриката и 60.000 м2 површине префабрицира-
них кућа. 

Производњу ш,пер-плоча 1951 године повећати 
на 11.500 м3, и тиме премашити производњу од 1939 
годи,не 2,6 пута. 

У циљу снабдевања широких народних Miaca 
тексти,лни,м производим a повећати производњу 1951 
године на 50 милиона метара памучних тканина и 
5,6 милиона метара вунених тканина, 

С,провести реконструкцију и рационализацију 
текстилне индустрије. 

Производњу ципела са кожним ђоном повисити 
1951 године на 1,5 милиона пари, тј. 1,5 пута према 
1946 години. 

Повећати производњу конзерви воћа и поврћа 
1951 године ка 35.600 тона уз истовремено постиза-
вање првокласлог експортног квалитета у одговара-
јућем паковању. 

Године 1951 постићи производњу електричне 
енергије од 1,05 милијарди kWh и премашити про-
изводњу од 1939 године 3,8 пута. 

Повећати засејане површине и достићи у 1951 
години 3,93 милиона ha. Повисити површине под ин-
д у с т р и ј с к а биљем у поређењу са 1939 годином 2 
пута, за крмно биље 2,5 пута, за повртарске биље 
1,9 пута. 

Повећати производњу житарица, особито пше-
нице и кукуруза у жиг ор одн ом рејону, a смањити 
површину под кукурузом у осталим рејонима. Пове-
ћати производњу индустријска биља, особито ко-
нопље, шећерне репе и уљарица, 

Развити воћарску и виноградарску производњу, 
особито јабука и шљива у за то погодним рејонима 
и повећати производњу садница. 

У плану мелиорационих радова обухватити ису-
шење подводних 'површина дуж Дунава, Саве, l u c e 
и ,Мораве, те наводњавање првенствено у Војводини 
и Метохији, 

У сточарству достгћи крајем 1951 године: коња 
450.030, говеда 1,760.003, што претсгавља повећање 
од 1,2 пута у поређењу са 1939 годином, свиња 3 5 
милиона комада што преставља повећање од 1,9 
пута у поређењу са 1939 годином, оваца 6 милиона 
комада и живине 16 милиона комада, што прет-
ставља повећање од 1,4 пута у поређењу са 1939 
годином. 

Гајењу коња и говеда посветити нарочиту па-
жњу у северним деловима републике, a овчарству 
у јужним деловима. Форсирати у житородним-куку-
рузним рејонима тов свиња. 

Рационализовати искоришћавање букових -шума 
и подвостручити проценат техничког дрвета. 

Пошумити 38.000 ha старих сецишта, паљевина^ 
крша и голети и мелиорисати 40.000 ha1 запуштених 
шума. ' / 

Провести опсежне радове на уређивању бујица 
Уредити 600.000 ha шума и шумског земљишта. 

Члан 23 

Народна Република Хрватска 

Производњу мрког угља повисити на 500.000 тона 
у 1951 години, a производњу лигнита на 740.000 тона. 

У производњи па,рних котлова 1951 године по-
стићи производњу од 2.320 м2 грејне површине. 

У производњи гвозденог лива 1951 године до-
стићи 2.000 тона, 

У производњи пластичних маса 1951 године до-
стићи 1.000 това. 

У циљу унапређења грађевинар ств a постићи 1951' 
године производњу од 38.000 тона бетонских префа-: 
бриката и 400.000 м2 станбене површине индустриј-
ски про иза еден их кућа. Производњу шпер-плоча 1951 
године повисити на 17.000 м3. 

Производњу памучних тканина 1951 године пови-
сити на 51 милион, a вунен,их тканина на 3,6 ми,лиона 
метара,, 

Производњу ципела са кожним ђоном повећати 
на 600.000 пари 1951 године. 

Произвести 1951 године 25,5 хиљада тона кон-
зерви воћа и поврћа првокласког квалитета. 

Производњу електрич,не енергије повисити 1951 
године на 950 милиона kWh. 

Повећати засејане површине у 5 година на 1,58 
милиона ha од тога за индустријске биље 105.000 ha, 
шт,о преставља повећање од 3 пута У поређењу са 
1939 годином; за крмно биље 235.000 ha тј. 1,6 пута 
више него у 1939 години, за повртарске биље 
200.000 ha, LÛ O преставља повећање од 1,3 пута У, 
поређењу са 1С39 годином. 

Повећам поогизводљу житарица у житорсдним 
рејонима. Смањити површину кукуруза у осталим ре-. , 
јонима и заменити га крмним, индустријска! и дру^ i 
тим биљем, Проширити површине под шећерном ре-: i 
пом, ланом, уљарица ма ,и другим инду серијским кул-
тура,ма. Кромпиром за семе обезбедити сопствене 
потребе и потребе других народних република. 

Обновити и даље развити воћарство и виногра-
дар ство у ДслмациЈи и другим подесним рејонима и 
повећати знатно производ рву садница. 

У план мелиорацчје уврстити Лоњско поље и 
већа крашка поља. 

Кра,јем 1951 годин,е достићи у сточарств,у следећи 
број стоке: 350.000 коња; 1,13 милиона говеда, тј5 
повећати 1.2 пута у поређењу са 1939 годином; 
1,14 милиона свиња, тј . 1,5 пута више него 1939 го-
,дине; 1,7 милиона оваца, тј. повећати за 1,2 пута у 
поређењу са 1939 годином и 7 милиона живине. 

Пошумити 25.000 ha старих сецишта, паљевина, 
крша и голети и мелиорисати 25.000 ha запуштених 
шума. 

Уредити 800.000 ha шума и шумског земљишта. 

Члан 24 

Народна Република Словенија 

За обезбеђење електрификације водним турби^ 
нама увести њихову производњу и ,постећи 1951 го-
дине производњу од 2,500 тона. 
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За механизацију грађевинарства произвести 1951 
године 2.790 тон,а грађевинских машина, a за меха-
низацију пољопривреде 2.120 тона пољопривредних 
машина и алата. 

Производњу гвозденог лива повећати 1951 годи-
не на 9.520 тона. 

Произвести 1951 године 50.000 комада бицикла, 
и увести производњу и произвести 10.000 комада пи-
саћих машина. 

Произвести 1951 године 6.300 м3 шпер-плоча. 
У текстилној производњи 1951 године произвести 

49 милиона метара памучних тканин,а и IJ милиона 
метара в,унених тканина, побољшавајући квалитет 
производњу 

У индустрији обуће повећати број ципела са 
кожним ђоном 1951 године на 900.000 пари и тако 
повећати производњу у односу на 1930 годину 1,5 
пута, 

Постићи 1951 године производњу конзерв,и воћа 
и поврћа од 3000 тона првокласног квалитета. 

Повећати производњу електричне енергије 1951 
године на 1,3 милијарди k\Vh, што преставља према 
1939 години повећање од 3,6 пута, 

Повећати засејану површину у 1951 години на 
330.000 ha, од тога површину под индустријским 
бил^ем на 15.000 ha, за крмно биље на 75.000 ha. Раз-
вити производњу шећерне репе и проширити повр-
шине под ланом. Кромпиром за семе обезбедити 
сопствене потребе и потребе других народних ре-
публика. 

Крајем 1951 године достићи следећи број стоке: 
55.000 коња, 450.000 говеда, што претставља пове-
ћање за 1,2 пута v поређењу ,са 1939 годином/450.000 
свиња, што претставља повећање од 1,4 пута, 80.000 
оваца тј. 2,3 пута у односу на 1939 годину и 1,6 ми-
лиона живине. 

У говедарству развити гајење бољих приплодних 
грла за сопствене потребе и потребе других народ-
них република. 

Пошумити 4.000 ha крша и голети. 
Уредити 360 000 ha шума и шумског земљишта. 

Члан 25 

Народна Република Босна и Херцеговина 
Увести производњу грађевинских машина и по-

већати 1951 године производњу на 530 тона. Исто 
тако произвести 1951 године 1.600 тона пољопривред-
них машина и алата. 

У циљу унапређења грађевинарства произвести 
1951 године 22.000 тона бетонских префабриката. 

Произвести 1951 године 13.600 м3 шпер-плоча. 
У текстилној индустрији 1951 године произвести 

25 милиона метара памучних тканина и 3 милиона 
метара вунених тканина, 

Ципела са кожним ђоном -1951 године произве-
сти 300.000 пари, 

Произвести 14.250 тона конзерви воћа и поврћа 
првокласног квалитета. 

Производњу електричне енергије повећати 1951 
године на 800 милиона kWh и премашити производ-
њу из 1939 године 6,6 пута. 

Повећати засејане површине укидањем угара и 
мелиорацијама подводних земљишта и достићи у 
1951 години 1,2 милиона хектара. Површину под ли-
ду етри ј-ским биљем повећате на 40.000 ha, повр-
шину под крмним биљем на 140.000 ha a површину 
под повртарске! биљем на 100.000 ha. 

Извршити рејонизацију пољопривредне произ-
водње и у вези с тиме знатно појачати гајење 
кр м,н ог биља, a у нежитородним рејонима сма-
њити површину под кукурузом. Повећати произ-
водњу житарица у Босанској Посавини. Повећати 
површину под уљарицама, шећерном репом, текстилним 
биљем и у Херцеговини дуваном. Кромпиром за семе 
обезбедити сопствене потребе и потребе других на-
родних република. 

Развијати воћарство и виноградарство. 
У плану мелиорације обухватити исушење под-

водних терена У Босанској, Посавини и крашка поља 
у средишњем и јужном делу'народне републике. 

Крајем 1951 године достићи следећи број сто-
ке: коња 190.000 прота, говеда 1,000.000 грла, свиња 
700.000, што прелет atm a повећање од 1,7 пута у по-
ређењу са 1939 годином; оваца 3 -милиона комада 
тј. 1,5 пута више него у 1039 години, живине 4,6 ми-
лиона комада. 

У коњарству о д г а ј и в а ч босанског коња, ,наро-
чито у брдским крајевима. Побољшати про извода ост 
код осталих ,врста стоке, a код оваца обратити па-
жњу на повећање бројног стања и производњу ву,че. 

Пошумити 21.000 ha старих седишта, паљевина, 
крша и голети, меморисати 60.000 ha запуштених 
шума. 

Спровести опсежне радове на уређивању бујица. 
Уредити 860.000 ha шума. Организовати службу 

за заштиту шума од пожара и поткорњака. 

Члан 26 

Народна Република Македонија 

Увести производњу гвозденог лива од 3.000 тона 
у 1951 'годин,и и тиме обезбедити потребе у том 
производу. 

Индустрију сапуна у 1951 години подићи на про-
изводњу од 3.500 тона. 

За примену модерних метода у грађевинарству 
увести производњу бетонских префабриката у ви-
сини од 12.000 тона у 1951 години, 

1951 године произвести 2,4 милиона метара па-
мучних тканина и 200.000 пари ципела са кожним 
ђоном a 100.000 пари са гуменим ђоном. 

У производњи конзерви воћа и поврћа постићи 
1951 године производњу' од 6.800 тона првокласног 
квалитета и амбалаже. 

Производњу електричне енергије подићи од 15 
милиона kWh у 1939 години на 215 милиона у 1951 
години тј. 14,3 пута. 

Укидањем угара и мелиорацијама повећати засе-
јану површину у 1951 години на 570.000 ha, од чега 
под индустријским биљем 95.000 ha, што претставља 
повећање од 3,3 пута у поређењу са 1939 годином, 
под крмним биљем 50.000 ha т.ј. 5 пута више него 
у 1939 години; под повртарским биљем 60.000 ha што 
преставља повећање од 2,7 пута у поређењу са 
предратним површинама. 

Проширити површине субтропских култура, пр-
венствено дувана и памука, испитати нове културе и 
проширити њихово гајење. 

Развијати воћарство и виноградарство у за то 
подесним рејонима и извршити регенерацију ви-
нограда. 

У плану мелиорација обухватити исушење већих 
мочварних поља уз Вардар, Црну Реку и друге реке 
и наводњавање површина за индустријске, повртар-
ске и друге културе. 
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У сточарству крајем 1951 године достићи сле-
дећи број стоке: коња 95.000 грла; говеда 400.000 
грла, што п р е с т а в љ а повећање од 1,2 пута у поре-
ђењу са 1939 годином; свиња 165.000 комада, што 
претстфвља повећање од 1,6 пута у поређењу са 
1939 годином; оваца 3,1 милиона комада, тј. 1,8 пута 
више него у 1939 години; живине 1,7 милиона комада. 

Побољшати pace производне стоке и повећати 
гајење овЗЈЦа за производњу вуне. 

По глумити 10.000 ha старих седишта, паљевина, 
крша и голети, д е к о р и с а т и 15.000 ha запуштених 
шума. 

Спровести опсежне радове на уређењу бујица. 
Уредити 230.000 ћа ти-ма. 

Члан 27 
Il-i!.:,-" u ГеиуС.^ка Li.bila 

Повг пе,ти до 1951 године прот '^одњу уг.\ i г, 'i 
12.000 тона 

П р о п р а т и 1951 го.д. 1.000 тона са дун г, 
Бетонских префабриката произвести 10.000 топа, 

црепа IO милиона комада, цигала 18 милиона комада 
и i;,; еча I I.J 00 i oi.ti. 

П р о п а с т и рс jane ' грађе 1031 год 90.300 м8, тј . 
1,5 пута више ис.о 1CG9 године, a намештаја 1.100 
гарнитура, ,што претек азља повећање од 1,4 пута у 
односу на 19-29 год. 

Произвести i:'," i , i ;wo!ia метара пгг^/чних тка-
нина у 1951 години. 

Производњу електричне енергије подићи од 
5 мил,иона hV,":, I СЗО године па милиона k\Vh 1951 
године, т, ј. I пута. 

Укидањем vr гр a и мели о р г и ј а м а зем,^^гто по-
већати засејану површину у 1951 години на 90.000 ha. 
Од тога повећати површину ,под индустријским би-
љем на 5.000 ha, под крмним биљем на 10.000 ha и 
под повртарским биљем на 10.000 ha. 

Извршити рсјопизацпју биљне производње и у 
вези с. тим одредити површине за поједине жита-
рице и друге културе. Развити гајење памука, дувана 
и другог индуСЕРИЈСКОГ биља, 

Развити у Црногорско^ приморју воћарство и 
впвогрaдарство 

У пла,н мелиорације обухватити Скадарско i ^ c -
ро, Бјелопарлићку равницу и друга поља, 

У ci оч r, ост ву достићи крајем 1951 године: коња 
20.000 комада, говеда loO.OuO комода, св нг. a 5 О.и ЈО 
комада, оваца 900.000 комада, живине 400.000 комада. 

Побољшати производне госте стогсе u нр 0ши-
рити гајен,е ос о, гл за пр OK:-?.: ,ању вуне 

Потужити 2.000 ha старих с т и г л а , паље- -na, 
крша и голети, мелиорисати 10.000 ha запуштених 
шума. 

Спровести опсежне радове на уређењу бујица. 
Уредити 150.000 ha шума. 

Д Е О Д Р У Г И 

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ 

Гла?,a VI 

ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ ПО ГРАНАМА 

Члан 28 

План производње индустрије у количинама 

% ши 
1951 већања 

1939 

1939 

il. Угаљ 
Угаљ укупно (1000 т); 6,068 il6.500 272 
ш Проценат повећања израчунат на основи 

1930=100%. 

2. Нафта (1000 т) 
Нафта сирова 
Бензин 
Од тога: 

скитет ски 

3. Црна м е т а л у р г а (1000 т) 
Жељ,езна руда 
Сирово жељезо 
,Челик 
Ф р с - л е г у р е (това) 
Ваљани производи (1000 т) 
Од тога: (1000 т) 

'Ivp^ по и пр с фили 
Марјанова руда 

4. О Goj ена мс т j - - ^; a 
(1000 т) 
Бакар 

,Од i o u : 
електоолитскк 

Олгоо (1000 т) 
Ци-нк (плза) 
Глиница (тона) . 
Алуминијум (тона) 
Ве,зани и тлачсни поспа« 

во \?л обојених метала 
(тона) 

5. Ker,:-гали (1000 т) 
Ватр о ст алпи матери јал 
Магн°нит сирови 
Азбест 
Со 

6. f,l ст;-ли vi-,ni стрија 
Алатне машине (ком.) 
Машине за прераду мета-

ла без скидања струго-
тине (топа) 

'Локомотиве (ком.) 
Индустрије!:с локсамотнае 

("OI'.'-) 
Вагони теретни (на дво-

осоз„) (ком.) 
,Вагони путнички (ком.) 
Ваго".:-::-! C'o:/;.) 
Хидрауличне машине (т,) 

- Парки KOT,-,ОБИ (ivr-; 
Дизалице (тона носивости) 

кошине (то!-;а) 
Пољопривредне мошине и 
ала тк (тона) 
Од тога: (ком.) 

плугови 
сејачице 
вршалице 

Уређај ,за руднике и фа-
брике (тона) 

Камиони (ком.) 
Бицикли (ком.) 
Трактори (ком.) 
Писаће машине (ком,) . 

(7. Електроиндустрија 
Електромашине (kW) 
,Трансформатори (kVA) 
С п р о в о д и л и грли и 

лов ани (Тона) 

I 
4 » 

% no
v 

1961 већању 

460 4500Р 
75 1875 

20 — 

613 '1:500 245 
101 550 545 
236 760 323 

13.695 17.000 124 
183 570 311 

210 
4 46 1150 

42 40 95 

12 36 ЗОО 
I l , 65 691 

4.918 20.030 '407 
7.075 56.000 730 
1776 i з ono 732 

5.731 20.000 4r»0 

18 186 1033 
33 156 473 

16 — 

75 235 313 

40 3.0Г,0 75n0 

2.103 M l « 

- - ICO — 

— - 200 

изо-

19 5.500 28947 
— 280 —-

570 12.СОП 2105 
— 4.000 — 
— 4.320 — 
— 1.550 — 
— 7.620 " — 

34.С00 — 

7.300 63.000 932 
-- 22.000 — 
— 1,200 — 

— 2.500 — 
— 6.000 — 
— 50.000 — 

— 1.500 — 
;io.ooo — 

4.300 135.000 3140 
— 360.000 — 

2.200 8.100 368 

. ^ Податак из 1946 године, 
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1939 
% по-

1951 већања 
Каблови јаке и слабе стру-

је (тона) — 10.000 
Радио -пријемници (ком.) — 150.000 — 

Сијалице (1000 ком,) 1,195 7 ЗОО 653 

8. Хемијска индустрија (тона) 
Сумпорна киселина 14.100 92,000 652 
Плави камен 12.883 22.000 171 
Вештачка гнојива 72 770 350.000 481 

Пластичне масе .— 5.000 — 

Сапун 16.000 28.000 175 
Калцијум карбид 63.611 126.000 198 
Сода амонијачна 21.967 50.000 228 
Сода каустична 13,914 35.000 252 
Вештачки каучук — 10.000 — 

9. Индустрија цемента, гра-
ђе-; гог материјала и стакла 
Цемент (1000 т) 663 2 п00 330 
Ст'-1т:до равно f 1000 м2) 1,678 4^00 275 

Стег,ло шут l-e (1000 т) 12 . 30 250 
Бетгп-.-ки ггрефабрикати 

(1000 т) 170 — 

Гипс (1000 т) 8 130 1875 
'Азбест цементни 'шкриљац 

(1000 м2) 1.000 4,700 470 
"Фабриканта монтажних 
кућа (1000 м2) — 460 — 

Цреп (милиона ком.) 192 586 305 
Циглу; (милиона ком.) 639 1.376 215 
Креч (1000 т) 120 310 283 

IO. Дрвна индустрија 
Ппоизводња резане грађе 

(1000 м3) — 1.650 — 

Производња шпер-плоча 
(МЗ) 18.500 48.400 262 

Производња намештаја 
10.494« 391 (гарнитура) 10.494« 41,000 391 

Сирћетна киселина (тона) 850 850 100 
Метил алкохол (тона) 350 350 100 
Ацетон (тона) 100 100 100 

Хидролиза дрвета (тона 
шпиритуса) — 4.800 — 

Танин (F/t) 9.420 7,600 8Г 
Импрегнирапи прагови (м3) 1.200« 6,000 500 
Жигице (сандука по 5000 

кутија) 55,800 55.800 100 
Производи из дрвних вла-

кана (тона) 32X00 — 

l i . Индустрија дрвењаче, це-
лулозе и хартије 
Хартија (тона) 50.210 145.000 289 
Од тога: 

Рото папир - 630 36.000 5714 
Натрон-папир 4.920 10.000 203 
Целулоза 35.570 87.000 245 
Дрвењача 5.620 63.000 1121 

12. Текстилна индустрија 
Памучно предиво (1000 т) 23« 47,4 206 
Памучне тканине (милиона 

метара) 116« 250 .216 
Кудељне тканине (мили-

4,3« 17,3 она метара) 4,3« 17,3 402 
Ланене тканине (милиона 

метара) 2,1« 19,7 951. 
Вунене тканине (милиона 

метара) 13,3« 24,2 ISI 

% по-
1939 1951 i већања 

Вијана кудеља и кучина 
(1000 т) 9« 73 811 

Вијани лан и кучина 
(1000 т) о,з« 5,4 1800 

Вештачка влакна (тона) 21.000 — 

Чарапе (милиона пари) lo,s« 20,5 130 

13. Индустрија коже и обуће 
Кру нон (тона) 1.746 4.400 260 
Остала доња кожа (тона) 2.310 6.000 258 
Горња кожа (100 м2) 7.700 17.000 221 
Свињска кожа (1000 фуен) 2.500 10.000 400 
Ситна кожа (1000 фуен) 12.000 25.000 208 
Каишеви (тона) 290 290 100 
Ципеле са кожним ђоном 

(1000 пари) 3.250 6.500 200 
Ципеле са гуменим ђоном 

(1000 пари) 600 1.500 250 

14. "Индустрија гуме 
Ауто-гуме спољне (ком.,) ЗлОО« 160,ОСО 5333 
Ауто-гуме унутрашње 

(комада) 5.700« 190.000 3333 
Гуме за бицикле спољне 

(1000 комада) 156« 2,640 1692 
Гуме за бицикле унутра-

шње (1000 комада) 152« .2.950 1941 
Гумена обућа (1000 пари) 2.360« 7,600 322 

Од тога' 
гумени опанци (1000 

пари) 1.705« 4.400 258 

15. Прехранбена индустрија 
Шећер из шећерне репе 

(тона) 107.599 230.000 214 
I Скроб, скробни шећер и 

прерађевине из скроба 
I ! (тона) 11.033 80.000 725 

Биљно уље (тона) 24.676 75.000 304 
Конзерве воћа и поврћа 

(тона) 5.541 87.000 1570 
Ферментирани дуван (тона) 16525 46.000 278 
Индустр. прерада меса 

(тона) 14.336 125.000 872 
'Конзерве риба (тона) 814 4.500 553 
Пиво 1000 hi 426,6 1.040 244 
Тестенине (тона) 3.970 es,780 1732 

Члан 29 
Електрификација 

Производња електричне е« 
нергије —з укупно (ми-

лиона kWb) 1.100 4.350 395 
Од тога: 

1.520 sa потребе рударства 330 1.520 461 
за потребе индустрије 490 1.560 318 
за потребе електричних 

120 железница —- 120 
за потребе пољопривреде 5 100 2000 
за потребе домаћинство 80 350 438 
остали потрошачи 45 200 445 
губици 150 500 333 

« Податак из 1946 године. « Податак из 1946 године, 
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Члан 30 

Производња електричне енергије по народним 
републикама 

1939 
% но; 

1961 већања 
Од тога: 

1939 
% по-

1951 већања 

1.100 4.350 395 

275 1.050 382 
325 950 292 
360 1.300 361 

120 800 667 
15 215 1433 
5 35 700 

100 3.800 3800 

Производња електричне 
енергије укупно: ми-

лиона k w h 
Од тога: 

НР Србија мил. kWh 
НР Хрватска мил. kWh 
НР Словенија мил. kWh 
НР Босна и Херцего-

вина 
i ,p Македонија 
НР Црна Гора 

Од укупне производње 
електричне енергије от-
пада на: 

савезну производњу ми-
лиона kWh 
републиканску и локалну 

милиона kWh 550 

Члан 31 

План пољопривредне производње 
Земљорадња 

1. Површине (1000 ха) 
Мелиорације: 
одводњавање 
наводњавање 
Засејана површина 

Ол тога: 
житарица 

у томе: 
пшенице 
кукуруза 

Индустријске биље 
у томе: 

шећерна репа 
конопља 
лан 
памук 
сунцокрет 
соја 
дуван 
мак-аф нон 

Крмно биље 
Повртно биље 
у томе: 

кромпир 
2. Принос по хектару^ (мтц) 

Житарице: 
пшеница 
кукуруз 

И н д у с ! р и I C K O б и љ е : 
шећерна репа 
конопља 
лан 
памук 
сунцокрет 
соја 
дуван 

Првотно биље 
кромпир 

3. Производња (100 мтц) 
Житарице 

— ' 400 — 

— 400 — 

7.235 7.700 106 

6.240 5.710 92 

2.260 2.300 102 
2.794 2.800 83 

204 500 245 

47 100 212 
59 100 170 

15 40 268 
6 25 415 

19,6 75 381 
3;5 25 715 
19 50 263 
7 12 171 

361 840 233 
480 650 151 

269 360 134 

И,З 13 115 
16,1 19,3 120 

175,6 
9,3 

2,3 
15 
IO 

8,6 

70 

768.060 

230 
IO 

7,5 
. 3 

17 
12 

9,5 

90 

871.000 

130 
108 

130 
113 
120 
l i l 

129 

113 

пшенице 239 831 m o o o 125 
кукуруза 425.394 4^3,900 104 

Индустриско биље 
шећерна репа 61.606 230.000 374 
конопља 3.90! 10.000 256 
лан — 3.000 — 

памук 73 750 1028 
сунцокрет 1.654 12.750 770 
соја 193 3.000 1,550 
дуван 1.361 4.750 350 

Повртно биље: 
кромпир 188,300 324.000 172 

Воћарство и виноградар« 
ство4^ 
Број воћних стабала укуп-
но (1000 ком.) 73.417 72.703 99 
од тога: 

јабука 8.812 9.600 109 
шљива 43.803 40.000 91 
маслина 4.689 5.000 107 

Производња воћа 
(100 мтц.) 86.579 101.270 117 

од тога: 
јабука 14.06G 19.200 136 
шљива 50.524 52.000 103 
маслина 2.800 4.000 143 

Производња воћних сад-
ница (1000 ком) 1.991 5.000 251 
Површина винограда 
(1000 ха) 223 235 105 
Производња грожђа 
(100 мтц) 72.565 т ш 140 
од тога: 

вина (100 мтц) 41.212 52.000 126 
Површина матичњака (ха) — 1.250 — 

Сточарство 
Бро ј стоке (1000 комада) 
коња i.m I .,l во 91 
говеда 4 Мб 4.920 116 
свиња 3.504 6.000 171 
оваца '10.158 М.800 146 
живине 22.450 Sl.ЗОО 140 
Продуктивност стоке 

22.450 Sl.ЗОО 140 

тежина кланог говечета (кг) 175 ,190 109 
тежина клане свиње (кг) 96 112 117 
принос млека по крави 
(литара) 900 1.100 122 
принос вуне по овци (кг) 1^5 1,50 120 
Сточна производња (100 

мтц) 
месо 39.850 46.490 117 
маст 8.140 12.440 153 
млеко 220.000 319.900 145 
вуна 1.260 1.900 150 
јаја (милиона ком.) 882,5 1.560 176 
кожа крупна (1000 ком) 845 1.050 124 
кожа ситн,а (1000 ком) 6.925 9.920 144 
Ветеринарство 
Ветеринарске амбуланте 
(ком) 4 350 8.700 
Биолошки препарати 
(100 л) 65,5 136 208 
Хемијско фармацеуте«« 

65,5 

препарати (тона) — 200 — 

х Ксд приноса по ха и укупне производње у 
колони 1939 подаци се односе на 10-годишњи просек. 

^ Код производње 
у колони 1939 године 
просек. 

воћа, грожђа и вина бројке 
односе се на 10-годкшњи 
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1939 
% по-

1951 већања 
Механизација пољопривреде 
»Г, Пољопривредне машинске 

станице 
Број, пољоприредних ма-
шинских станица 
трактори (15 кс) (ком) 
вршалице (ком) 
површи-не обрађене трак-
торима (условно орање) 
(1000 ха) 
условно ор.ање на I трак-
тор (од 15 кс) (ха) 

2. Пољопривредне машине и 
справе«« (ком) 
трактори 
тракторсхи плугови 
спремни плугови 
сејачице 
самозгзачице 
комбајни 
косилице 
вршалице (IO т) 
тр иј ери 

Хемизација пољопривреде 
1. Минерална гнојива укуп-

но (ICO мти.) 
2. Средства за заштиту биља: 

(тона) 
плази камен 
сумпор и сумпорни пре-

OO-l- 100 112 
3.990« 4.500 113 
1.830« 5.000 273 

455« 1,350 297 

114« ЗОО 263 

4.180 
1.000 

250 I V-O 
50,000 

4.ОСО 
240 

6.000 
4. ОСО 

15.000 

3 625« 35.000 965 

9.562« 12.000 126 

парати 2.3G5« 4.210 182 
воћни карболинеуми 
(тона) 1.530« .21.600 1412 
средства за за,прашивање 
семена житарица 277« 580 209 

Државна добра 
Пољопривредне површине 
(1000 ха) 202« 300 149 
Засејана површина 96,3« 150 156 
од тога: 
житарице 64,5« 84 130 
индустријске биље 15,5« 18 116 
крмно биље 12« 40 333 
повртно биље 4,3« 7,5 175 
Укупна производња: 

(100 мти) 
житарице 7.833« 21.840 280 
шећерна репа 4.991« 20.000 400 
конопља 330« 2.940 890 
сунцокрет 402« 608 151 
Бро ј стоке (ком) 
коња 9.809« 14.500 148 
говеда 20.960« 60.000 287 
свиња 55.026« 261.000 475 
оваца 22.328« 159.200 715 
Сточна производња: 
меса (100 мтц) 188« 400 213 
масти (100 мтц) 80« 250 312 
млека (100 хл) 86.135« 408.000 480 
вуне (мтц) 116« 2.900 250 
коже крупне (ком) 1.553« 3.000 193 
коже ситне (ком) 1.855« 50.000 270 

« Податак из 1946 године. 
«« Бројке у колони 1951 односе се на снабде-

Члан 32 

План производње шумарства 

1939 

Дрвна маса за сечу (1000 м3) 27.200 
Од тога за снабдевање инду-

стрије (1000 м3) 9.500 

Члан 33 

План саобраћаја 

1. Железнички саобраћај 

Количина утоварене робе 
(1000 вагона) 

количина утоварене робе 
(1000 т) 

превозни, учинак (милиона 
нткм) 

просечно оптерећење дво-
осовинских вагона (тона) 

Бро ј превезених путника 
(1000 П У TIT И ха) 

превозни учинак путнич-
ког промета (милиона 
пути. км) 

Просечни дневни утовар 
(вагона) 
од тога норм. колосека 

(комада) 
Дужина експлоа-тациоке 

мреже (км) 
од тога норм. колосека 

(км) 
Возни парк (ком) 
Број локомотива — укуп-

но 
од тога: норм, колосека 
Вагона путничких — укуп-

но 
од тога: нори. колосека 
Затворених теретних ва-

гона укупно 
од тога: норм. колосека 
Отворених теретних ва-

гона 
од тога: норм. колосека 
Цистерне 
од тога: норм. колосека 

2. Поморски саобраћај 
Превезено: робе (1000 т) 
путника (1000 путника) 
Учинак: транспорт робе 

(милиона нето т миља) 
транспорт путника (мили-

она пути. миља) 
Трговачка морнарица — 

укупно (1000 брт) 
од тога: дуге и велике 

обалне пловидбе 
мале обалне пловидбе 
Укупна снага машина 

(1000 кс) 

% по-
1951 већања 

18,500 84 

8.500 89 

1938 

1.794 

19.032 

4.242 

10,4 

56,165 

3,015 

4.912 

3.700 

9.693 

7.395 

2.309 
1.603 

Уо по-
19:1 већања 

3.800 212 

53 200 279 

10.500 250 

14 134 

90.000 160 

5.050 166 

10.500 212 

8.800 238 

11.750 120 

8.550 116 

2.200 95 
1.700 105 

4.228 4.500 106 
3.597 3.900 108 

19.443 25.400 131 
16.942 22.000 130 

32.189 37.200 115 
24.255 31.000 128 

688 2.400 349 
616 2.250 365 

3.332« 6.200 187 
1.608« 3.800 236 

10.083« 15.595 155 

39« 140 360 

390« 600 154 

326« 520 160 
64« 80 125 

220« 400 182 

вање за година. Податак из 1939 године 
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% по-
1938 1951 већања 

моторних једрењака изнад 
БО брт — укупно (1000 
брт) 4 , 5 « « 1 3 2 9 0 

дужина оперативне обале 
(метара) 8 . 6 9 2 « « 1 0 . 4 2 9 1 2 1 

, Унутрашња пловидба 
Превезена роба (1000 т) 3 . 0 8 7 3 . 5 0 0 И З 
Унин (милиона н т км.) - 1 . 2 2 0 1 . 4 0 0 1 1 5 
Превезени путници (без 

скела) (1000 путника) 8 2 2 1.000 1 2 2 
Пристаништа 
дужина оперативне обале 

(метара) 4 . 3 5 0 1 3 . 2 8 0 3 0 6 
укупна носивост дизалица 

(тона) 3 5 1 4 3 4 0 8 
Дужина пловних путева 

(км) 2 . 1 1 0 2 . 2 1 0 1 0 5 

од тога: за ноћну пловид-
9 4 бу (км) 1 . 3 8 2 1 . 3 0 3 9 4 

Транспортни пловни парк 
укуп,на снага путничких 

5 . 7 0 0 5 7 бродова (кс) 1 0 . 0 0 0 5 . 7 0 0 5 7 

укупна снаг,а тегљача (кс) 4 9 . 0 0 0 5 0 . 9 0 0 1 0 4 

укупна носивот теретњака 
3 6 4 8 5 ( 1 0 0 0 т ) 4 3 0 3 6 4 8 5 

Технички пловни парк 
багери и елеватори 

2 . 4 0 5 ' 2 0 5 (м3/час) 1 . 1 7 5 2 . 4 0 5 ' 2 0 5 

укупна снага дизања плов-
5 6 0 1 . 8 2 5 3 2 6 них дизалица (тона) 5 6 0 1 . 8 2 5 3 2 6 

Новоградња пловних обје-
ката 

1 . 0 0 0 
9 . 0 0 0 

путнички бродови (кс) 
снага вуче (кс) 1 . 5 0 0 

1 . 0 0 0 
9 . 0 0 0 6 0 0 

носивост тов-ари ог просто-
ра (тона) 3 . 0 0 0 2 1 . 2 0 0 7 0 7 

Ваздушни саобраћај 
4 8 0 
2 9 0 Број авиона (комада) IO« 4 8 

2 6 
4 8 0 
2 9 0 Број линија У 

4 8 
2 6 

4 8 0 
2 9 0 

од тога: 
у домаћем саобраћају (ко-

мада) 7 « 1 8 2 5 7 

у иностраном саобраћају 
4 0 0 (комада) 

Број летова у I години 
8 4 0 0 (комада) 

Број летова у I години 
од тога: 
у домаћем саобраћају (ко-

5 7 2 « 5 . 4 0 0 9 4 5 мада) 5 7 2 « 5 . 4 0 0 9 4 5 

у иностраном саобраћају 
1 4 9 « 1 . 5 7 5 1060' (комада) 1 4 9 « 1 . 5 7 5 1060' 

Домаћи саобраћај 
пређено дневно (км) 4 4 4 « 1 6 . 0 5 0 3 6 2 0 

прећено годишње (км) 1 6 2 1 1 5 3 « 4 , 5 3 1 . 5 0 0 2 8 0 0 

превезено путника (I пут-
1 5 1 3 ник) 7 . 9 9 5 « 1 2 0 . 0 0 0 1 5 1 3 

Инострани саобраћај 
3 6 5 0 прећено недељно (км) 1 . 9 0 3 « 6 9 . 4 0 8 3 6 5 0 

пређене годишње (км) 9 8 . 9 4 5 « 3 , 4 7 0 . 4 0 0 3 5 1 0 
превезено путника (1 пут-
ник) 2 . 1 3 0 « 40.000 1 8 7 8 

Ваздухоплов. пристаништа 
број пристаништа (комада) — IO — 

укупна површина приста-
ништа (хектара) — 1.000 — 

број хангара (комада) —т IO — 

укупна површина хангара 
(М2) — 4 . 0 0 0 — 

«« Податак из 1939 године. 
^ Податак из 1946 године. 

% по-
1938 1951 већања 

i. Јавни ауто саобраћај 
Утоварено робе (1000 т) 1.458« 3.680 252 
Број камиона (комада) 2.195« 4.135« 187 
Носивост камиона (тона) 4.390« 10.400 237 
Број приколица (комада) 243« 364 150 
Носивост приколица (тона) 363« 648 176 
Број аутобуса (комада) 518« 1.206 232 
Број превезених, путника 
(1000 путника) 15.410« 36.150 236 
Број путничких кола (ко-
мада) 632« 1.065 167 
Коефицијенат искоришћа-
в а ! ^ у оба.правца (%) 52« 75 142 

i. Путеви 
Дужина путева са коло-
возом (км) 33.731 34.963 104 
од тога: 
са савременим коловозом 

(км) 897 2.499 280. 
% по-

1939 1951 већања 

. Пошта 
Поштанских пошиљака 
(1000 комада) 004.537 650.000 107 
Телеграма (1000 комада) 3.906 5.000 128 
Међуградских телефон-
ских разговора (1000 је-
диница) 4.376 13.000 298 
Телефонских прикључака 
(комада) 48.000 100.000 208 
Поштанских уреда (ком.) 2.001 2.550 127 
Пошта при месним народ-
ним одборима (комада) — 1.450 — 

Поштанских вагона (ком.) 306 440 143 
Поштанских аутомобила 
(комада) 193 500 259 
Дужина поштанских ли-
нија (1000 км) 75,6 100 133 
Дужина телеграфских и 

75,6 

телефонски^: линија (1000 
км) 105,4 120,5 114 
Дужина тт кабла (1000 км 
пари) 47,4 165,2 348 
Број канала вишеканалне 

47,4 165,2 

тт службе (комада) 71 842 1185 
Број могућих телефонских 
прикључака у централи 
(комада) 76.120 140.000 184 

од тога: 
аутоматска 47.000 109.100 232 
Поштанска радио служба 
Телеграфских предајник 
станица 4 21 Б2Б 
Телеграфских пријемних 
станица 4 27 675 
Снага телегр. предај-41 

ника (kW) 37 88,3 238 
Радио-дифузна служба 
Укупан број радио емиси-
оних станица (комада) 4 20 500 
Укупна снага емисионих 
станица (kW) 23,8 860 3570 
Број 'радио претплатника 
(1000 прета латинка) 135 570 422 

« Податак из 1946 године. 
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Члан 34 
План трговине и снабдевања 

% по-
1946 1951 већања 

1939 
% по-: 

1951 већања' 

1. Робни промет на мало 
Укупни волумен робног 
,промета на мало (милиона 

динара) 
Од тога: 
артикли исхране (I мил. 

динара) 
текстил и кожа (I мил. 

динара) 
огревни материјал (I мил. 

динара) 
2. Друштвена исхрана 

Народни ресторани (број) 
Број издатих оброка (1000 
' оброка) 

Државни и задружни ре-
сторани (број) 

Број издатих оброка (1000 
оброка) 

3. Хотелијерство и туризам 
Хотели (осим туристичких) 

(број) 
Број ноћивања (1000 ноћ.) 
Туристички хотели (број) 
Број туристичких посети-

лаца (1000 посетила 
Број дневних боравака 
(1000 днев. боравака) 

4. Снабдевање прехранбеним 
производ има (100 мтц) 
Житарице 
Кромпир 
ПасуД) 
Шећер 
Маст 
Уље 
Месо 

5. Снабдевање индустриским 
производима 
Памучне тканине (милиона 

м) 
Вунене тканине (милиона 

м.) 
Кожна обућа (1000 пари) 
Гумена обућа (1000 пари) 
Гумени опанци (1000 пари) 
Дуван (тона) 
Со (100 мтц) 
Сапун (100 мтц) 
Хартија (100 мтц) 
Шибице (кутије милиона 

ком.) 
Сијалице (1000 ком.) 

Глава Vil 

О С Н О В Н И П Л А Н П Р О И З В О Д Њ Е Н А Р О Д Н И Х 
Р Е П У Б Л И К А 

Члан 35 

План производње индустрије по количинама 

55.000 101.862 185 

31.740 63.811 201 

13.850 23.9 11 173 

3.000 4.913 164 

632 '1.106 175 

38.795 140.000 361 

86 301 350 

9.618 43.280 450 

88 150 170 
1.253 - 1.967 157 

230 414 180 

439 1.316 ЗОО 

2.996 8.988 ЗОО 

300.000 480.000 160 
50.000 144.000 288 

6.000 9.800 163 
4.923 19.200 390 
4.500 11.200 249 
2.000 4.500 225 

17.636 29.700 168 

98 186 189 

19 20 105 
5.740 7.780 136 
3.500 3.200 91 

800 4.400 550 
12.480 16.000 128 
13.250 17.687 133 

1.788 2.800 157 
3.356 4,255 127 

239 304 127 
500 3.200- 640 

I. Угаљ 
Угаљ — 
од тога: 

укупно (1000 т) 
републике 

1939 

6.068 
1.282 

% по-
1951 већања 

16.500 
4.169 

272 
326 

у томе: (1000 т) 
НР Србија 
НР Хрватска 
НР Словенија 

' НР Босна и Херцего-
вина 

НР Македонија 
НР Црна Гора 

2. Обојена металургија 
Глиница — укупно (тона) 
од тога: 
HP Словенија (тона) 

3. Метална индустрија 
Хидрауличне машине 

укупно (тона) 
од тога: 
НР Словенија (тона) 
Парни котлови — укупно 

(м2) 
од тога: 

НР Хрватска (м2) 
Дизалица — укупно (тона 

носивости) 
од тога: 

НР Хрватска 
Грађевинске машине — 

укупно (тона) 
од тога: републике 
у том: -

НР Србија 
НР Словенија 
НР Босна и Херцеговина 

Пољопривредне машине и 
алати — укупно (тона) 

, од тога: , ј . . 
НР Србија 
НР Словенија 
НР Босна и Херцеговина 

Уређај за руднике и фа-
брике — укупно (тона) 

од тога: 
"НР Хрватска 

Железни лив републике 
укупно (тона) 

у том: 
НР Србија 
НР Хрватска 
НР Словенија 
НР Босна и Херцеговина 
НР Македонија (тона) 

Бицикли — укупно (ком) 
од тога: 

НР Словенија 
Писаће машине 

(ком) 
од тога: 

НР Словенија 
4. Хемијска индустрија 

Сумпорна киселина — 
укупно (тона) 

од тога: 
НР Словенија 

Пластичне масе — укупно 
(тона) 

од тога: републике 

453«- 2.227 492 
514 1,240 241! 
211' ; i 290 137 

88« 350 398 
16«; 50 313 
— 12 — 

7.675 56.000 730 

6.396 - -

— 4.000 — 

28 2.500 8.900 

— 4.820 — 

2.320 — 

— 1.550 

— 350 

7.620 
— 4.020 — 

700 
2.790 — 

— 530 — 

34.000 — - . 

7.380 
— 2.120 — 

— 1.600 — 

— 2.500 — 

— 600 — 

4.306 28.570 663 

2.245« 10.600 472 
— 2.000 — 

588 9.520 1619 
643« 3.450 537 
830« 3.000 361 

— 50.000 — 

укупно 
— 50.000 — 

— 10.000 — 

— 10.000 — 

14.100 92.000 652 

2.053 4.000 195 

— 5.000 — 
— 2.000 — 

Подаци из 1946 односно 1947 године. 
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1939 
% по-

19-51 већања 

ћо-

у том: 
НР Србија 
НР Хрватска 
НР Словенија (тона) 

Сапун — укупно (тона) 
рд тога: 

НР Србија 
НР Хрватска 
НР Словенија 
НР Босна и Херцеговина 
НР Македонија 

ђ, Индустрија цемента, гра-
ђевинског материјала и 
стакла 
Бетонски префабрикати 

— Укупно (1000 т) 
од тога: републике 

НР Србија 
НР Хрватска 
НР Босна и Херцеговина 
НР Македонија 
ИР Црна Гора 

Гипс — укупно (1000 т.) 
Од тога: републике 

. НР Србија 
. НР Босна и Херцеговина 

НР Македонија 
Фабриканта монтажних 

кућа — укупно (1000 м2) 
од тога: републике 

НР Србија 
НР Хрватска 

Цреп — укупно (милиона 
ком) 

Од тога: републике 
НР Србија 
НР Хрватска 
НР Словенија 
НР Босна и Херцеговина 
НР Македонија 

Цигла — укупно (ми-
лиона ком.) 

Од тога: републике 
НР Србија 
НР Хрватска 
НР Словенија 

. HP Босна и Херцеговина 
НР Македонија 
НР Цина Гора 

Креч — укупно (1000 т) 
чОд тога: републике 

НР Србија 
НР Хрватска 
НР Словенија 
НР Босна и Херцеговина 
НР Македонија 
НР Црна Гора 

6. Дрвна индустрија 
Производња резане грађ"е 

— Укупно (1000 м3) 
Од тога: републике 

НР Србија 
НР Хрватска 
НР Словенија 
НР Босна и Херцеговина 

— 600 — 

1.000 : 
400 — 

13.327. 28.000 175 

3.867« 9.200 238 
5.426 10.000 184 
2.610 3.500 134 

;— 800 — 

1.420« 3.500 246 

170 
— , 1144 —-

— I 62 t-j 
i : i 38 — . 

22 314 
— i 12 — 

; io — 

8 : i so 1875 
8 :150 1875 

—— i 60 — . 

8». 50 625 
5—1 i 40 — 

i-; 460 —s ' 
— 460 — » 

—s i 60 — 1 

— : , 400 — 

192 586 305 
192 586 305 
БО 359 718 
92» 115 125 
26 46 177, 
17 , 41 241 
7 15 214 

639 1.374 215 
639 1.374 215 
138 500 362 
202^ i 263 130 

72 ј Il 50 208 
1114 250 219 

i! ПЗ ; i 193 171 
6 18 ЗОО 

120. ! 340 283 
58 299 516 
6« il 05 1750 
6« I 38 635 

40 91 228 
6 30 500 

25 — 

IO —— 

,1.650 s-a ' 
1.590 = , 

14« 245 1750 
224«- 363 162 
581«' ЗОО 52 
473^ 575 121! 

1947 године. 

1939 1951 већања 
ИР Македонија IO 17 170 
HP Ирна Гора 60 90 150 

Шперплоче — укупно (u3) '18.500 48.400 262 
Од тога: републике 18.500 48.400 262 

НР. Србија 4.500« 11.500 256 
НР Хрватска i 4 . o o o « : 17.000 121 
НР Словенија 6.300 — 

НР Босна и Херцеговина i - 13.600 — 

Покућство 
— укупно (гарнитура) 10.494« 41.000 391 
Од тога: републике 41.000 

НР Србија 1120« 12.500 1120 
НР Хрватска 6.250 16^00 259 
НР Словенија 400« 7.500 1875 
НР Босна и Херцеговина 200« 2.700 1S50 
НР Македонија 400« 1.000 250 
НР И,рна Гора 800 1.100 13-8 

7. Текстилна индустрија 
Памучне тканине 
— укупно (милиона м.) 116« 250 216 

Од тога: 
НР Србија 14,3« 50 2 351 
НР Хрватска 21 - 51 243 
НР Словенија 27 49 181 
НР Босна и Херцеговина 25 625 
НР Македонија 2,4« 2,4 100 
НР Црна Гора 

2,4« 
5,8 — 

Кудељне тканине 
— укупно (милиона м) со

 Не 17,3 402 
Од тога: републике 2,4 2,9 121 

НР Србија 1,8« 2,1 117 
НР Хрватска 0,2 i 500 
НР Словенија 0,4 0,7 175 

' Ланене ткани,не 
— укупно (милиона м) 2,1 """ 19,7 938 
Од тога: републике 2,1 i 3,6 174 

НР Хрватска 0,5 
НР Словенија 0,8 0 8 100 
НР Босна и Херцеговина — 2,30 — 

Вунене тканине 
- — укупно (милиона м) 13,3« 24,2 182 

Од тога: републике 6,4 "13,3 210 
ИР Србија 2,3«- 5,6 243 
НР Хрватска 3,6 3,6 

; 1,6 
100 

НР Словенима О,б 
3,6 

; 1,6 321 
НР Босна и Херцеговина 

О,б 
3 

В. Индустрија коисе и обуће 
Кр у,п он 

укупно (тога) 1.746 4.400 260 
i Од тога: републике 1.716 2.400 137 

НР Србија 623« - 880 141 
НР Хрватска 458« 560 122 
НР Словенија 563« 770 137, 
НР Босна и Херцеговина 83« 130 157, 
НР Македонија 19« 60 315 

Остала доња кожа 
.— укупно (тона) 2.310 6.000 258 
Од тога: републике 762 3.200 420 

НР Србија 130« il 100 845 
НР Хрватска 602« 800 133 
НР Словенија — 1000 i— 
НР Босна и Херцеговина i 180 i 
НР Македонија U 30«: н а о 400 

f Горња кожа 
— укупно (тока) / "7.700 17.000 221 

^ Подаци из 1946 односно 1947 године. 
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% по-
1939 1951 већања 

Од тога: републике — 9.630 — 

НР Србија — , 6.800 — 

НР Хрватска — 1.480 —Ј 
НР Босна и Херцеговина — 850 — -

НР Македонија — 500 — 

Ситна кожа 
— укупно (1000 фуен)' 12.000 25.000 208 

Од тога: републике — 21.000 — 

НР Србија — 9.250 — 

НР Хрватска 1.551« 3 . 5 0 0 226 
НР Словенија — 3.400 — 

НР Босна и Херцеговина 895« 1.250 140 
НР Македонија 1.699 3.000 177 
НР Црна Гора — 600 — 

Ципеле са кожним ђоном 
— укупно (1000 пари) 3.250 6.500 200 

Од тога: републике 2.633 3.500 133 
НР Србија 1.006« 1.500 150 
НР Хрватска — б о а — 

НР Словенија 600 900 150 
НР Босна и Херцеговина 120« ЗОО 250 
НР Македонија 187« 200 107 

Ципеле са гуменим ђоном 
— укупно (1000 пари) 600 1.500 250 

Од тога: републике — 900 — 

НР Србија ЗОО 
НР Хрватска — ЗОО — 

НР Босна и Херцеговина — 200 — 

НР Македонија — 100 — 

Прехранбена индустрија 
Скроб, скр о бпи шећер и 
прерађевине из скроба ^ 

— укупно (тона) 11.033 80.000 725 
Од тога: републике 1.786 4.560 255 

НР Србија 830« 1.520 183 
НР Хрватска 916« 2.500 273 
НР Македонија 40« 540 1350 

Биљно уље 
-н укупно (тона) 24.676 75.000 304 

Од тога:-републике 5.768 30.625 530 
НР Србија 1.755« 5.475 312 
НР Хрватска 1.175« 16.500 1400 
НР Словенија 828 870 105 
НР Босна и Херцеговина — 4.000 — 

НР Македонија 1.750« 3.000 1 7 1 
НР Црна Гора 260« 780 ЗОО 

Конзерве воћа и поврћа 
— укупно (тона) 5.541 87.000 1500 
Од тога: републике — 87.000 — 

НР Србија — 35.600 — 

НР Хрватска — 25.550 — 

НР Словенија — 3 .000 — 

НР Босна и Херцеговина — 14.250 — 

НР Македонија — 6.800 — 

НР Црна Гора — 1.800 — 

Пиво (1000 хл.) 426,6 1.040 243 
Од тога: 

НР Србија 272,5« 523 192 
НР Хрватска 68,9 205 298 
НР Словенија 65 127 195 
НР Босна и Херцеговина — 109 — 

НР Македонија —. 60 — 

НР Цг;на Гора — 16 — 

% по-
1939 1951 већања 

Тесте,нине (тона) 11.700 68.780 1732 
Дц тога: 

НР Србија 7.100« 23.400 330 
НР Хрватска — 26.980 — 

НР Словенија 3.600 5.900 164 
НР Босна и Херцеговина — 9.000 — 

НР Македонија 1.000« 2.700 270 
НР Црва Гора — 800 — 

План 36 

План пољопривредне цроизвоДње 

Засејане површине по народним републикама 

Укупно засејане површине 
(1000 ха) 7.235 7.700 106 

Од тога: 
НР Србија 3.768 3.930 104 
ЦР Хрв ат ека 1.492 1.580 106 
ИР Словенија 314 330 105 
НР Босна и Херцеговина 1.106 1.200 109 
НР Македонија 487 570 117 
НР Црн,а Гора 66 90 136 

Житарице укупној i(1000 
92 ха) 6.240 5710 92 

Од тога: 
НР Србија 3.415 3.160 93 
НР Хрватска 1.158 1040 90 
НР Словенија 196 160 82 
НР Босна и Херцеговина 988, 920 93 
НР Македонија 426 365 85 
НР Црна Гора 56 65 116 

Индустриско биље укупно 
(1000 ха) 204 500 245 

Од тога: A 
НР Ср-бија 117 240 205 
НР Хрватска 35 ' 105 294 
НР Словенија 3,7 15 495 
НР Босна и Херцеговина 18 40 2)2 
НР Македонија 29 95 328 
НР Црна Гора 0,9 5 555 

Крмно биље укупно 
(1000 ха) 361 840 233 
Од тога: 

НР Србија 130 330 254 
НР Хрватска 145 235 1о2 
НР Словенија 46 75 163 
НР Босна и Херцеговина 28 140 500 
НР Македонија IO 50 500 
НР Црна Гора 1,5 IO 667 

Повртно биље укупно 
(1000 ха) 431' 650 151 
Од тога: 

НР Србија 106 200 189 
НР Хрватска 154 200 130 
НР Словенија 69 80 116 
НР Босна и Херцеговина 73 100 137 
НР Македонија 22 бр 273 
НР Црна Гора 7 IO 143 

Бројно стање стоке по народним републикама 
I. Коњи — укупно (1000 ко-

мада) , . 1.273 1.160 91 

^ Подаци из 1946 односно 1947 године. « Подани из 1946 односно 1947 године. 
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% по-
1939 1951 већања 

Од тога: 
НР Србија 501 450 90 
НР Хрватска 332 350 105 
НР Словенија 52 55 106 
НР Босна и Херцеговина 264 190 72 
НР Македонија 92 95 103 
НР Црна Гора 32 20 63 

Говеда — укупно (1000 ко-
4.225 мада) 4.225 4 920 116 

Од тога: 
НР Србија 1.421 1.760 124 
НР Хрватска 962 1.130 117 
НР Словенија 375 450 120 
НР Босна и Херцеговина 967 1.000 103 
НР Македонија 326 40.1 123 
НР Црна Гора 174 180 103 

Свиње — укупно (1000 ко-
мада) 3.504 6.000 171 

Од тога: 
НР Србија I 857 3.500 188 
НР Хрватска 775 1.135 14-7 
НР Словенија 312 450 144 
НР Босна и Херцеговина ЛЈ6 700 168 
НР Македонија 106 165 155 
НР Црна Гора зе 50 .131 

Овце укупно (1000 ко-
мада) 10.153 14.800 146 
Од тога: 

НР Србија 4.438 6.020 135 
НР Хрватска 1.372 1.700 124 
НР Словенија 34 80 235 
НР Босна и Херцеговина 1.949 S.OČO 154 
НР Македонија I.,691 3.100 183 
НР Црна Гора 669 900 134 

б. Живина — укупно (1000 
комада ' 22.450 31.300 139 
Од тога: 

НР /Србија 111.636 16.000 138 
Н Р ' Хрватска 5.095 7.000 137 
НР Словенија 1.201 1.600 133 
НР Босна и Херцеговина 2.969' '4.600' 155 
НР Македонија 1.244 1.700 137 
НР Црна Гора 305 400 131 

Морско рибарство 
Укупни улов рибе (100 q) .1.448 5.000 346 
Риболов пливарицама 

(улов рибе (100 q) 840 1.980' 235 
Дубински риболов 
улов рибе (100 q) oa 2.400 4000 
Тунолов 
улов рибе (100 q) 28 200 715 
Вештачко гајење 
каменице (1000 ком) 1.400 6.000 430 

Члан 37 

'Шумарство 
\ Дрвн,а маса за сечу 

(1000 МЗ) 19.,943« ,18.500 93 
Од тога: републике 19.882 (18.405 93 

НР Србија 3.962 3.800 98 
НР Хрватска 4.964 4.600 92 

% ио' 
1939 1951 већањ! 

НР Словенија 2.641 21350 88 
НР Босна и Херцеговина 6.343 5.600 88 
НР Македонија 47i: 880 187. 
HP Црна Гора 1,562 J.I 75 75 

; Сеча дрвне масе за снаб-
девање индустрије 
(1000 м8) 10.231« 8.600 83 

Од тога: републике - 10.170 8.406 83 
НР Србија 1Л52 1 . 6 0 0 139 
НР Хрватска 2,453 2.100 86 
UP Словенија 1.540 1.300 84 
U? Босна и Херцеговина 4,333 2 800 65 
НР Македонија 1 4 5 1 5 5 IO?, 
НР Црна Гора 5 1 1 4 5 3 88 

Глава VIH 

Члан 38 

Повишење животног станд^г m 

1939 
Vo п о " 

1951 већања 

Тржишни фонд артикала 
масовне потрошње (у 
мил иј ар дама динара) — 101,36 — 

Снабдевање главним ар-
тиклима на I становника 

Житарице (кг) ЗОО ЗОО 100 
маст (кг) 6,2 7,0 И З 
уље (кг) 1,3 i 2,8 215 
месо и риба (кг) 1 9 , 3 ! 21,5 l i l 
шећер (кг) 6 , 0 1 12,0 200 
со (кг) 9,3 И , О п е 
дуван (кг) 0,73 I ,O 137 
сапун (кг) 1 , 4 I I 1,76 125 
хартија (кг) 2,4 2,7 113 
тканине (мет) 11,7 14,0 1 2 0 
кожн а обућа (пари) 0,25 0,50 200 

Другатвена исхрана 
Бро ј народних ресторана 1.106 F— 
Број оброка (у хиљадама) — 140.000 — 

Инвестициј.е за станове, 
културу и просвету и на.-
родно здравље (у ми-
лијарда ма динар.а) — 13,0 

Инвестиције за станове (у 
мили јард ама динара) — 8,0 — 

Број соба — 210.000 — 

Изграђена површина 
(у 1000 м2) — 4.000 

Члан 39 
План снижења цене коштања 

План снижења цене коштања у 1951 години из-
рачунат према ценама у почетку 1947 год. — не 
узима у обзир снижење цена материјала. План по-
већања продуктивности рада у 1951 год. према 
продуктивности радану 1946 год. 

џ Податак из 1046 године. « Податак, ијз 1946 године. 
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У К У П Н О 

Снижење 
пуне цене 
коштања 

У О И 

27,3 

Повећање про-
дуктивности 

рада у о/° 

Рударство укупно 31 90 

Од тога: 
угаљ 25 80 
нафта 60 240 
црна металургија 19 55 
обојена металургија 42 l io 
неметали 48 130 

Електропривреда 33 
Индустрија укупно 25,2 66 

Од тога: 
метална индустрија 25 83 
електроиндустрија 25 Г-) 
хемијска индустрија 25 57 
цемент, грађевински 

материјал и стакло"1 30 70 
дрвна индустрија 35 
индустрија дрвењаче, 

15 62 целулозе и хартије 15 62 
текстилна индустрија 30 55 
индустрија коже 

и обуће 15,3 67 
индустрија гуме 25 5/ 
прехранбена индустрија 20 60 
радио индустрија 40 
медицинска индустрија 30 

Грађевинарство 28 
Саобраћај укупно 33 

Од- тога: 
железнички саобраћај 40 
речна пловидба 25 
поморство 30 
аутомобилски сао-

браћај 25 
ваздухопловство SO 
пошта, телеграф и 

телефон 20 
радио 20 
путеви 20 

Трошкови трговине износиће у 1951 години ис^ 
под 10% од продајних цена на мало. 

Д Е О Т Р Е Ћ И 
ИЗВРШЕЊЕ И ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА 

Глава IX 

Члан 40 
Влада ФНРЈ предузеће све мере потребне за 

остварење овог плана. 
У том циљу Влада ће: 
а) утврђивати и изводити текуће једногодишње 

општедржавне привредне планове; 
б) давати општа упутства за израду петогоди--

шњих и једно годишњих привредних планова на-: 
родних република; 

в) доносити уредбе за спровођење плана; 
г) обезбеђивати учешће широких народних маса 

у остварењу петогодишњег плана. 
д) вршити врховни надзор над остваривањем 

плана. 
Члан 41 

Извршење задатака и дужности постављених о-
вим планом, и прописима донетим на основу овог 
плана, преставља дужност и част сваког грађанина 
Федеративне Наводне Републике Југославије. 

Сва службена лица и сви грађани дужни су да 
савесно, дисциплиновано и »a време извршују за-; 
датке и дужности који ће им бити поверени ради 
остварења петогодишњег плана. 

Сваки учесник у остварењу општедржавног при-
вредног плана, планова народних република, ауто-
номних јединица и народних одбора, одговоран је 
за правилно и рационално искоришћавање сировина, 
енергије, средстава за производњу и радне снаге, 
за правилност и целисходно^ извршених инвести-
ција, као и за одржавање постигнутих квалитета 
производа и за њихово стално побољшавање и уса-
вршавање, 

Члан 42 
Све привредне јединице државног, задружног и 

приватног сектора уживаће при остваривању својих' 
задатака, предвиђених привредним плановима, равно-
правно ст у погледу добијања средстава и услова по-
требних за извршење њихових задатака. 

Држава ће се старати да привредним и другим 
мерама помогне задру леним организацијама и при-
ватним произвођачима, нарочито земљорадницима и 
занатлијама, у остваривању задатака постављених у 
привр-едним плановима, 

Члан 43 
Сви државни органи ду лени су омогућити и по-

моћи синдикална! и другим народним организаци-
јама У организована социјалистичког такмичења 
радника, сељака, радне интелигенције и осталих 
трудбеника ра,д.и остварења и премашена овог пе-
таго ди шњ ег плана. У ту сврху треба истицати и на-
грађиван ударкике, нов.аторе и најбоље раднике, 
и утврђивати свакоме плату и животне услове према 
његовом раду. 

Члан 44 
Извођење овог петогодишњег плана рачуна се 

од I јануара 1947 године, 

Члан 45 
Од дана ступања на снагу овог закона сва при-

вредна и друга планирана делатност (културио-про-
светна, здравствена, научно-истраживачка и остала) 
државних органа, установа и предузећа и осталих 
установа, организација и грађана, који су на то 
обавезни по овом закону или другим постојећим за-
конима и прописима, има се довести у склад са за-
дацима одређеним у овом закону и еа законима и 
прописима донетим на основу њега. 

У циљу да се делатност свих државних органа 
усклади са задацима постављеним у петогодишњем 
плану, дужни су сви министри, савезни и републи-
кански, руководиоци свих надлештава и установа да 
изврше ревизију својих подређених органа и да њи-
хов рад упуте у правцу извршења и премашена пе-
тогодишњег плана. 

План 46 
Овај закон ступа на снагу даном објављиван^ У 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

У, бр 821 
28 априла 1947 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Југославије 
Секретар, Претседник, 

Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 
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одликовања 
ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије 

на предлог Претседник Владе ФНРЈ 

р е ш и о Ј е 
да се за нарочите заслуге за народ стечене У 

току народноослободилачке борбе одликују 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
ст. водници: Јовановић М. Љубиша, Курта« И, 

Павао, Симић С. Рајко, Стојиеављевић М, Светозар, 
Шчекић С. Вељко, Шимић М. Стево и Воларов К. 
Милан; 

водници: Банић JI. Станко, Бараћ Ф. Фрањо, 
Дероња Н, Иван, Грегурец Ј. Јосип, Јовановић М, 
Бранко, Копричанец М. Ђука, Љатифовић С. Рах-
ман, Марковић Т. Славомир, Месимовић A. Абдула, 
Мирковић В. Данило, Обранић И, Иван, Плетикос 
И. Мартин, Станојевић И, Момир, Стојановић С. 
Живко, Тоља П, Нико, Велагић Ј. Мујо, Вукишић 
И. Јаков и Жујевић М, Милован; 

мл. водници: Будимир Н. Анте, Молак И, Стан-
ко, Ђукић М. Раде, Милош Г, Мате, Мандић И. Да-
нило, Матић С Шимун, Ненезић К. Рако, Николић 
М. Радосав, Па,пеша С. Драго, Пешић М. Миодраг, 
Раковић Е. Слав,ко, Ристић Б. Миљушко, Реперт A. 
Иван, Савковић М. Драгомир, Стаменовић М, Ми-
лован, Стипић С, Томо, . Стојановић Т. Милорад и 
Кошутић С, Јосип; 

десетара: Батић И. Ђуро, Бегић JI. Марко, Вен-
чић Н. Вулета, Бубањ Н, Милан, Ћебић П. Здравко, 
Дујмовић М, Иван, Ђерић М. Остоја, Фуртуле Н. 
Петко, Гвозден О, Узеир, Хасановић Р. Аган, Хор-
ват A. Иван, Јазечерски Н. Душан, Кочек Ј. Вјек-
ослав , Лазимовић Т, Ејуп, Марјановић М, Живан, 
Мартиновић В. Стјепан, Марушић С, Јаков Медвед 
И. Мате, Новосел С, Винко, Остојић JI. Борисав, 
Панџе X. Мухарем, Пејић Ф. Јозе, Поповић С. При-
бислав, Стамз!овић П. Видак, Телић Ј, Драго, Ти-
нић И. Дане, Васић В. Милан и Вукић Ј, Стипе; 

борци: Аћимовић A. Боривој, Ађић В. Спасоје, 
Ахметовић М. Брахим, Ајдкновић Р. Љазим, Ајре-
диновић С, Баф ис,' Алијевић Ф. Бислим, Андрејев-
ски Т, Ђорђе, Андрић Р, Радосав, Анђелковић В. 
Добривој, Аничић Ч, Милета, Арифовић Р. Азлам, 
Арсић С. Милован, Аврамовић Р. Радомир, Бабић 
Ј, Петар, Бабић М, Владимир, Бачић С. Димитрије, 
Бачић Б. Чедомир, Бачић К, Крста, Бајевић Ж. Ми-
лисав, Бајс И. Иван, Бан Р. Иван, Банк М. Мирко, 
Бауман Р. Вилем, Бечановић М. Добрица, Бећаго-
вић В. Игњат, Благојевић Ж, Влада, Богичевић Б. 
Александар," Богић М. Душан, Брахим X. Ариф, 
Брешка Ф. Албин, Будимировић Т. Миленко, Буди-
мир овић С. Милорад, Царис Б. Цакић, Црн оровић" 
Б. Димитрије, Црвенковић П. Витомир, Цупаљ JI, 
Богдан, Цветановић Б. Божидар, Цветић С. Петар, 
Цветковић Ж. Радомир, Чабрић С, Миливоје, Чича 
П. Лука, Чирљак М. Стјепан, Чизмић Ј. Божидар, 
Чо.бановић Александар, Чобанов Д. Иван, Ченти Ф. 
Петар и Чукић В Светозар; -

борци: Дамјановић Ј. Марко, Дамјановић Ж. 
Радисав, Денкић К, Боривоје, Дидевски Н. Алек-сан-
дар, Димитријевић Ј. Иван, Димитри јевић A. Сели-
мир, Димовски Т. Душан, Динић М. Стојан, Добрило-
вић М. Цветко, Добросављевић С. Живота, Драгаш 
Ј. Ђуро, Драгић Б. Драган, Дробњак С. Михајло, 
Ђедовић Р. Хасан, Ђекић Ђ, Ђуро, Ђорђевић И. 
Бранислав, Ђорђевић Т. Димитрије, Ђорђевић В. Ди-
митрије, Ђорђевић Д, Драгутин, Ђорђевић Б. Иси-
дор, Ђорђевић П. Љубомир, Ђорђевић Ј. Паун, Ђо-
нић М. Стјепан, Ђорђев,ић ЈБ. Владета, Ђорђевић Р. 
Живорад, Ђумић Ж. Миливој, Ерић С. Милун, Ђу-

рић Д. Бошко, Џиновић Ј. Чедомир, Ејетовић Р, 
Рамо, Екмечић С, Исак, Филип М, Михаило, Фили-
повић С. Милисав, Филиповић М, Радосав, Феријан 
Ј. Стјепан, Француловић Д. Ђорђе, Фуат X. Сулка, 
Гајени С, Валент, Гашпар М. Петар, Германовић П. 
Јован, Глигоријевић С. Милорад, Глишић М, Живан, 
Гођевац М. Мирко, Гојић В. Александар, Гојић С 
Душан, Голац Ј, Ласло, Голубовић М. Драгољуб, 
Голубовић A. Витомир, Говедаровић О. Драгослав, 
Го вр ић Б. Милован, Градишки« Ј. Јаков, Грагише-
вић Ј, Винко, Грковић П, Бранко и Грујић Ј. Ми-
хајло; 

борци: Халиловић М. Мустафа, Хамаја И. Јо-
ван, Хосимовић Ш. Омех, Хрговић И. Мијо, Хри-
стовски И. Благоје, Ибраим М. Кадри, Игњатовић 
Д. Радомир, Иланковић A. Љубиша, Илић Селимир, 
Илић К. Србислав, Илијевски Т, Бошко, Илијевски 
К. Митко, Исљан Д. Бећир, Нем ер Т, Тахир, Ивано-
вић JI. Фрањо, Иванковић Н. Љубисав, Иванковић 
Ж, Миодраг, Ивановић Д. Радомир, Ивановски П. 
Ратко, Јакшић М. Тодор, Јелушић И, Иван, Иван-
ковић М. Светислав, Јандрић И. Иван, Јанковић К, 
Марко, Јанковић М. Властимир, Јануз Д. Салих, 
Јарговановић П. Благоје Јашаревић М. Алија, Јофре-
мовски К, Миле, Јекић В. Вукашин, Јеремић Љ. Ми-
лоје, Јеремић A. Миодраг, Јеремић П. Светолик, 
Јер к,ин Ј. Петар, Јевремовић В. Тихомир, Јевтић М. 
Драгослав, Јосић Д. Профил, Јоцић М. Живослав, 
Јоксимовић В, Живорад, Јониковић П. Јон, Јонузовић 
Ф. Алија, Јовановић Н. Адам, Јовановић В. Димитри-
је, Јовановић Ж, Драгиша, Јовановић Н. Душан, Јо-
вановић С. Миладин, Јовановић Т. Момчило, Јова-, 
новић М. Станимир, Јовичин Ж, Никола, Јовић М,' 
Божидар, Крас Д. Ђура, Карић Д. Михајло, Кисин 
Т. Радивоје, Киш И. Иштван, Клисовић С. Јаков, Ко-
ларић П. Бранко, Котор aј Ј. Иван, Костић М. Ми-
хајло, Ковач Ј, Андрија, Ковачев.ић П. Драгослав, 
Ковачевић Д. Љубисав, Ковачевић В. Милорад, Кози« 
Б. Блашко, Крајиновић Н. Антун, Кратак С, Стеван, 
Крешенић A. Рудолф, Крњајић М, Јово, Крстић Т. 
Стева,н и Кузмановић М, Милојко; 

борци: Лазаревић Ђ Драгољуб, Лазаревић Ј. 
Живко, Лазић Jb. Живко, Лер инг JI. Александар, 
Лесин.ић Љ. Драгољуб, Ловћенић Љ. Здравко, Лучић 
М. Милош, Лукина П Милован, Лукић Б. Драгомир, 
Лукић М. Душан, Љатиф Љ. Јет, ЈБубимковић Д. 
Здравко, Маданић A. Љубо, Мајорски П, Јане, Мај-
сторовић М, Живан, Максимовић В. Драгомир, Ма-
лешевић М. Мирослав, Манић Д Душан, Манојловић 
М. Јелен, Мантингер A. Алојз, Мараш Ј. Фране, Ма-
рековић И. Бајрус, Маринковић М, Божидар, Марин-
ковић М. Михајло, Марјановић A. Стево, Марковић 
В. Драгослав, Марковић Д. Милан, Марковић М. Ми-
лан, Марковић Р. Милан, Марковић Д. Милутин, 
Марковић С. Светозар, Маткови.ћ Б. Динко, Матић 
Н. Милован, Мемедовски М. Ћемо, Мендужић A. 
Фрањо, Мерил Љ. Бранислав, Михајловић Д. Драго-
љуб, Михићинац Ђ, Блаж, Михаиловић М. Милош, 
Мијатовић Ж. Десимир, Мијатовић Р. Мирољуб, Ми-
јатовић Н. Велимир, Микец A. Гвидо, Микуш И. 
Иштван, Миладиновић Н. Радосав, Милановић Ђ. 
Перо, Миленковић Ж, Периша, Милевск,и П. Јован, 
Миличевић Ж. Мило,рад, Милојевић М, Светозар, 
Милорадовић С. Драгиша, Милосављевић С. Андреја, 
Милосављев^ Р,. Ђорђе, Милосављев^ Р. Иван, 
Милосављевић Ж. Радоје, Милошевић С, Ђорђе, 
Милошев.ић Б. Властимир, Милошевић Д. Здравко, 
Миловановић М. Мирослав, Миловановић Т. Ради-
воје, Миловановић В. Србољуб, Миловановић Ј. 
Владан, Миловановић В. Владимир, Миловић Д, Не-
гован, Миљковић В. Милисав, Мирковић С. Милић, 
Мирковић В. Светислав, Митић A. Бора, Митић С, 
Ђорђе, Митић М. Радмило, Митровић Б. Божидар, 
Митровић A. Драгослав, Митровић Ј, Војислав, Ми-
т,ровић М. Живојин, Мраовић Д. Милан, Мр »јановић1 

Д. Милија, Мркшић Т, Живојин, Мујкић X. Свлак, 
Мулић Ж, Станимир и Муратовић И, Ђем ал; 
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борци: Најдовски С. Цветко, Настић М, Бра-
тислав, Настић A. Хранислав, Настић И. Радос-ав, 
Наумов В. Богдан, Неиз Ј, Матија, Немац A. Антон, 
'Николић Д. Будимир, Николић Н. Душан, Николић 
П. Михајло, Николић М. Милосав, Николић Б. Мили-
вој, Николић Ц. Миливоје, Николић М. Немања, Ни-
колић Ж. Живко, Николовски Т. Тодор, Никшић П. 
Предраг, Нурединовић Ђ, Ахмет, Обрадовић У. Ми-
лорад, Обреновић М. Светислав, Окановић С. Ђе-
ма л, Оздановић М. Марко, Пајковић Ч. Живорад, 
Пантелић Т. Добривоје, Пантић Д. Милан, Пантић М.-
ладо.мир, 'Пантовић М. Љубисав, Парчановски Ђ, 
Василије, Паунић Д. Богољуб, Павић Р. Стеван, 
Павловић Б, Божидар, Павловић П. Никола, Павло-
вић Д. Петар, Павловић Ж. Бранко, Печикоза Н. 
Андрија, Пекшпр С, Гојко, Перић Б. Радомир, Пет-
ковић Р. Живан, Петр оман Т, Иван, Петковић Б. 
Драгутин, Петровић С, Драгутин, Петровић В. Илија, 
Петровић ОБ. Љубо мио, Петронић Р. Славољуб, Пе-
тровић Р. Војислав, Петровић С, Живота, Петровска 
'A. Александра, Пејић Ж, Радомир, По кулић Н, Фер-
до, Поповић Б. БудK;.Sир, Поповић М, Милутин, По-
повић С, Стојан, Поповић Ц. Витомир, Пиитешин JI. 
Сима, По знан опић Б, Драгољуб, Познић П, Милан, 
Предан Ф, Симо, П,релија М, Лосро, Пркић М; Марко, 
Предан Л. Антон, Протић Н. Радојица, Пиндић A. Ди-
митрије, Радић Р. Бранисла.в, Радичић В. Алекса, 
Рад ман М, Јаков, Радојковић В. Јоксим, Радојковић 
М. Живојин, Радссављевић В. Милија, Радссављевић 
М. Радојко, Радовановић Г. Љубисав, Ргдовлистић 
Р. Милорад, Радовановић Ж. Тихомир, Рајић В. Ми-
хајло, Рајковић Б. Милисав, Рајковић В, Најдан, 
Рајковић С. Радиша, Ракић Ж. Витомир, Рашковић 
М. Радић, Рашковић М, Рај.ић, ?аван В. Ђуро, 
Реџеповић М. Емруш, Ризнић М, Миле-нко и Румин 
И. Јанко; 

борци: Салио A. В,инце, Самарџић Ј. Миленко, 
'Самарџић П, Милан, Сандански Д. Бимбил, Саневски 
Д. Никола, Савић М, Миломир, Симец М. Момчило, 
Симић С, Драгутин, Симић С. Рајко, Симић С. Жи-
вадин, Симовић Ј. Симо, Станић Ж, Милутин, Ста-
нишић М. Обрад, Станковић Ђ. Драго, Станковић A. 
'Јово, Станојевић Т. Илија, Станојевић Ж. Миодраг, 
Стефановић Д, Исајло, Стојадиновић Ж. Станимир, 
Стојановић М. Александар, Стојановић В. Божидар, 
Стојановић Л. Миодраг, Стојановић Р. Тихомир, 
Ст ој ако воки С. Божидар, Стојковић Т. Петар, Столар 
М. Франц, Стричевић Ј. Пета.р, Сулејманов:^ Нахмед, 
Сунтић Р. Ракип, Шала.мановски И. Мито, Шарић В. 
Маријан, Шобек A. Андрија, Шерик Ђ. Ђуро, Шхо-
пеља III. Мирко, Така.ч К. Андрија, Тасић М. Дра-
гољуб, Тимовић Л, Вељко, Тимотијевић Д. Бори-
воје, Тирнанић М. Драгутин, Тишовнћ В. Милутин, 
Тодосић Д. Новак, Тодоровић Б. Борисав, Томљено-
вић Ć, Тома, Тошић М. Драгутин, Тошић Ж, Милисав! 
Трајковић И. Александар, Трајковић Р. Георги, Трај-
ковић С, Соко, Трајковски Т. Спирко, Тришић Н, 
Јован, Тр неп ић М Драгослав, Тонић Ј. Стеван, Тур-
о в и ћ И, И.ван, Турковић И. Томо, Удсвчић Тема, 
Уковић A. Ајет, Уремовић С. Мијо, В а р ј а ч а Љ. Бу-
димир, Варња П. Петар, Васић М. Крста, Васић С. 
Миладин, Васић В. Миодраг, Васић М. Светислав, 
Васиљевић Д. Бошко, Васиљевић Ж. Живадин, Ва-
сиљевић Н. Трајко, Велић A. Але, Велновић A. Му-
харем, Вељковић Г. Живадин, Вићентић Т. Љубиша, 
Видач Ј. Јожеф, Влајић У, Саво, Војић Ж. Драго-
слав, Војиновић A. Драгован, Војновић 3. Радојица, 
Вркић М. Крешо. Вучковић С. Љубиша, Вучковић Б. 
Радо-јица, Вучковић Ж. Слободан, Вучковић П. Тимо-
фејо, Вујчић С, Лазар, Вуковић Д. Србољуб, Вуко-
т и ћ И, Јаков, Зарић П. Никола, Зимолетић М. Милош, 
Живковић Ј, Милан и Живковић Д Вукашин. 
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Београд 
Секретар, Претседник, 

М. Перуничић с, р, др И, Рибар, с, р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федер ат ив,ие Народне 
Републике Југослвије 

на предлог Претседника Владе ФНРЈ 
Р е ш и о ј е 

да се за нарочите заслуге за народ стечене у 
току народноослободилачке борбе одликују 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
старији? водници: Долош С. Фрањо, Ђурђевић 

Л, Раде, Гагић С. Бошко, Г е о р г и ј е в е ^ Д. Ванчо, 
Иконић М. Славко, Јовановић М. Бранислав, Крга 
С. Милан, Путања A. Јоси.п, Свилокос ,И. Душан etf 
Вуки,ћевић В. Лабу,д; 

водници: Драгојевић И. Иван, Глигора јеЕсгћ М. 
Милорад и Голић Т. Анте; 

млађи водник: Грубелић И, Ан,те; 
водници- Крстић Д, Тадија, Лемајић Д, Даница, ' 

Лесков Ф. Стјепан, Маџаревић М. Љубица, Милетић! 
В. Ива, Милојевић С, Живојин, Мишић М. Градим 
слан, Митре сић И. Раденко, Митровић С. Светозар,' 
Папин Б. Мирко, Перић 3. Никола, Стошић Д, Бо-
шко, Ви ек ић Н. Зорко и Војиновић М, Сава. 

млађи водници: Цвејић В. Десимир, Да ичевић 
Д. Дивче, Денчић Б. Ранђел, Јокић С. Ћирко-, Јан-
ковић П. Цвеја. Јовановић М, Милисав, Конески П. 
Илија, Марић М. Петар, Милошевић Ј. Божидар, 
Петповић К. Спасоје, Стошић Ј. Станко, Станковић 
Д. Миодраг и Шакотић Ј. Павле; 

десетари: Асић В. Живко, Беговић A. Блажо, Ле-
тела Ф. Стјепан, Гашпар Ј. Јожа, Јакић П. Петар, 
Кос A. Едвард, Ковачевић Ђ. Миле, Миловановић М. 
Милисав, Собек A. Стеван и Тот Ј. Људевит. 

борци: Алексић И, Жарко, Алексић М, Милош, 
Алфирезић М. Манд ица, Андрић С. Миливоје, Ан-
дријевић У, Богољуб, Анголевски Т. Тодор, Арма-
нија« A. Иво, Арсић A. Лука, Бабаровић A. Јерко, 
Бабић М. Лука, Бабић Ј, Мијо, Бабић П. Живан, 
Бачић И. Јозо, Бахорић Ј. Нада, Бајевић В. Божи-
дар, Бартоловић Ј Иван, Батинић И, Миливој, Бау-
чић М. Маријо, Бау,к С. Јуре, Беберчић И, Радован, 
Волас Ш. Иван, Белић Т. Анте, Белић Стјепан, Бер-, 
кет Ј, Дамјан, Благојевић JI. Миодраг, Богдановић 
М. Бранислав, Беговић Петар, Борковслћ Ј. Анте, Бо-
санчић A. Иво, Боснић Св-етозар, Ботица Л. Иван, 
Божић Ј. Јосип, Бо леин ов Ж, Иван, Брадерић A. 
Љубо, Алексић A. Александар, Бркић Ж. Божидар, 
Бубица П. Шиме, Букенда М, Иван, Цетинић A. Анте, 
Цветковић М. Димитрије, Цветковић Т. Петар, Црнић 
П. Ратибор, Цветановић М, Маријан, Чадеж Т. Фра-
њо., Чапалија Ј, Анте, Чудић Ј. Милка, Чукић A. 
Александар, Чурић М. Живко, Чоркало И. Миле, 
Ћебић 3. Антон и Ћера.нић Д. Јован; 

борци: Ден,чић В. Божидар, Дервишевић A. Макс, 
Девић В. Лазар, Димић A. Бизо, Димитријевић Д. 
Изидор, Димитријевхћ Ч. Милисав, Димитријевић Н. 
Миодраг, Димитров П, Дмитар, Добрић Лукијан, 
Драчић И, Крсто, Драгичевић A. Анте, Драгашевић 
Ј. Јорко, Драг орловић Д. Милован, Драгојевић П. 
Павле, Дум ап ић П. Злата, Ђорђевић П. Ристо, Ђо-
кић В. Зарије, Ђоковић Г. Видоје, Ђурђевић Ж. Ми-
лорад, Ђурић Д. Сретен, Ђурић 3. Војин, Ђурковић 
Д. Милован, Фрабриш A. Јосип, Филиповић С. Алек-
сандар, Филиповић 3. Недељко, Фистанић В. Аугуст, 
Ф ист анић Ј. Јуре, Форгач Ђ, Драгутин, Франић В. 
Анте, Франић П. Вицко, Гачина М. Срећко, Гајић М. 
Недељко, Гарић С, Драгутин, Герић М. Ђурица, Гла-
ву р тић Јосип, Глумчев И. Иво, Гл уш игм Н, Анте, 
Гнус Е. Карло, Гогић Д. Вељко, Госић В. Владета, 
Говнћ И, Крсто, Грашком М, Милутин, Грбић М. Бо-
ривој, Грбић В. Дмитар, Грегом Т. Роко, Г р г о м Т. 
Владо, Грковг/гћ Ч, Раденко, Грубић С. Ђорђ-е, Гру-
бић М. Сте ван, Грубер ин a С, Милан, Тулић Љубо-
мир, Гутовић А,. Илиј-а^ Х а ј д ш Е. Георгије, Херцег 
М. Ђуро-, Хинић М, Будимир, Хо лу бовић В. Мио-
драг, Хра-брић Ф, Динко u Христе М. Марин; 
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борци: Идризовић X. Мујо, Иглић Ф. Динко, 
Илић Ј. Арсеније, Илић С. Боривој, Илић Ч. Живо-
рад, Иљадица К. Душан, Ивановић С. Радомир, Ива-
новић Д, Ратко, Ивановић Ж, Спасоје, Јајетић И. 
Иван, Јакочевић JI. Мартин, Јакшић С, Иван, Јан-
чић Н, Иво, Јанковић С. Миливоје, Јанковић С. Мио-
дра,г, Јаношевић М. Бранко, Јардешко М. Шиме, 
Јатић М. Душан, Јефтић М. Бранислав, Јеличић II. 
Милијан, Јеличић П. Фрањо, Јеловчић Б. Шиме, 
Јербић Ф. Драган, Јеротијевић М. Александар, Је-
жика С. Шиме, Јосиповић В. Раде, Јовановић В. 
Драгољуб, Јовановић 3. Мила,н, Јовановић Ђ,. Петар, 
Јовановић С, Радисав, Јовичић М. Пантелија, Јурић 
A. Петар, Јуриновић Ј, Јуре, Кабић И, Бранко, Кафе-
џић A. Изет, Калчић Фране, Калопер Ј. Гералдо, Ка-
најат Ј. Бранко, Кантаревић М. Марица, Калетано-
вић Д, Драгослав, Капић С. Јован, Карловић Ј. 
Анте, Кастелкћ A. Алекса, Кехлер Н. Маријан, Ки-
сељак Ј. Драго, Кисић Ђ. Данило, Кивела Л. Анте, 
Клева Ш. Камило, Кљајић ^Р. Ђуро, Кмезић Р. Дара. 
Кнежевић М. Јосип, Кнежевић М. Милојко, Кнеже-
вић Р. Стојан, Кнежевић И. Воја, Којић ZL Вићен-
тије, Коларевић Д. Иван, Костић Љ. Стаменко, Ко.-
стић М. Велимир, Ковач Л. Петар, Ковачевић С, 
Љубинко, Крстић М. Драгољуб, Крстић A. Славко, 
Крстић Д. Живојин, Крунић Б. Боривој, Куцелин М. 
Даниел, Рузманић М. Иван, Кузмановић М. Радо-
мир, Лазарици Ш, Мате, Лешић К,'Кузмин, Летило-
ЕГа'ћ A. Јосип, Летиловић Ј. Никола, Ловрић Ј. Анте. 
Лукшић Ј Јуре, Љуба С. Анте, 'Љу б.к ов ић С. Сава и 
Љуоосављевић Ж, Перо; 

борци: Мучукат Ј. Шимун, Максимовић С. Дра-
гољуб, Микшин Б. Иван, Маљковић С. Марко, Ман-
душић И. Албин, Манић Д. Ранко, Манојловић М. 
Станоје, Марковић Ж. Ангелина, Марковић Р. Мило-
рад, Мар,ковић В. Стаменко, Маричевић III. Шиме, 
Марачић И. Младен, Марчина Маријан, Марчина М. 
Станко., Маринковић Стјепан, Марјановић ЈБ. Дра-
гомир, Мартиновић A. ЈеролИм, Марјановић Ж. Мом-
чило, Марјановић Ј, Тома, Матељан П. Петар, Мате-
шић П,- Антон, Матешић Александар, Матић С. Бо-
шко, Матић Б. Милан, Матић Ј. Миодраг, Матић A. 
Светомир, Матијашић М, Славко., Матовић М. Жи-
вора,д, Мазелик A. Љубо, Мерлак JI. Стано, Михај-
ловић Н. Добрица, Миховиловић Н. Р1ван, Мијатовић 
С. Миладин, Младеновић Д. Љубиша, .Миладинови^ 
Ј. Милисав, Милановић Ж. Војислав, Милановић С. 
Живко, Милунковић Т. Милутин, Миленковић Д. 
Миодраг, Милетић В. Миодраг, Милевчић Ji. Марин, 
Милин,ковић М. Жива, Милић Б. Милија, Милиће-
вић Р, Милосав, Миличић Р, Бранислав, Милораде-
вНћ С. Славна, Милош A. Иво, Милошевић Д. Миљ-
ко, Милошев С, Милош, Милошевић Т. Радомир, 
Миловановић Ж. Светислав, Мирковић С. Радован, 
Мишић П. Љубомир, Мишић Б. Слободан, Мишко-
вић Т. Шиме, Митић Д. Вукадин, Митровић М. Ми-
ленко, Младеновић A. Велисав, Мојсиловић Ни,нко^ 
Мостахинић A. Ђуро, Мр сић Ј. Милан и Мрвица К. 
Крста; 

борци: Наумовић И. Круне, Небесни Н. Иван, 
Нећак П. Душан, Николић С. Бо,гдан, Николић К, 
Борислав, Николић Ј. Димитрије, Николић Ж. Ми-

Н а к о в и ћ С, Александар, Никшић Ј, Јосип, 
Нела П, Златан, Нисони И, Лео, Новаковић В. Ми-
рољуб, Огњановић Ј. Светозар, Огњановић М. Јо-
ван, Олић Т, Јосип, Олујић JI. Јован, Орлић Јосип, 
Остојић Д. Стеван, Остојин Ј. Каменко, Пахор Ј, 
Франц, Пад о-ва.н Мирко, Пајић С. Живко, Пајић 
И. Живко, Панић М. Јован, Пару нов A. Славко, 
Пастровић И. Мирко, Шикман Ф. Славка, Шут Г. 
Фердо, Павловић Ј. Десимир, Павловић И. Мирко, 
Павловић М. Милисав, Павловић Р. Павле, Панић М. 
Стеван, Пецаровић Ј. Динко, Пецутић A. Анђе, Пе-
рић Ј. Вицко, Перишовић М, Симо, Периша К. Дин-
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ко, Перишић Ј, Иван, Першић A. Рихард, Пешић Ч, 
Драгиша, Петрић М. Петар, Петровић П. Бранислав, 
Петровић Р. Десимир, Петровић Ж. Миливој, Пе-
тро-вић A Ристо, Петровић JI. Тадија, Петровић В. 
Витомир, Пиј ацу н, П. Јурај, Плав.шић Л. Љубомир«; 
Подбој М. Владимир, Подбршчек Ф. Леополд,, По-
ларић Н. Анте, Поповић JI. Драгомир, Поткоњак Ђ. 
Јозо, Празић Д. Милка, Прелић П. Драгомир, Пр-
винић И. Антон и Пурић Ј. Будимир; 

борци: Радан Јаков, Раденковић М. Грујица, Pa^v 
ман A. Винко, Радмановић С. Коста, Радојевић И, 
Добросав, Радојевић Б. Славко, Радо ничић П. Ма-
ријо, Радовановић Д. Миливоје, Радончић Б. Шиме, 
Радовчић Н, Вјекослав, Радулиш М. Анте, Рајичић 
Д. Милан, Прибачић Б. Драго, Ристић Ц. Вели-
мир, Роје М. Миљенко, Ропац М. Мате, Русковић A. 
Анте, Савић Д. Боривоје, Савић М, Радосав, Савић' 
Ж. Стојан, .Симић Р. Милован, Симић И. Мирко, 
Синковић Р, Драго, Сиронић И. Јосип, Сјауш М. 
Иван, Скуфлић Ј, Даниел, Смиљан Ш. Јосип, Смиља-
нић Ј. Душан, Смиљанић Ј, Стана, Смоквина В., Ма-
ријан, Срдоч В. Мирослав, Стаменић М. Иван, Ста-
ничић П, Недељко, Станић Ј, Петар, Станински И. 
Пане, Станковић С. Александар, Станковић М. Весе-
лин, Станковић A. Властимир, Стефановић A. Сте-
ван, Стипчевић Б. Анте, Стојановић Р. Божидар, 
Стојановић В. Добривоје, Стојановић М. Марко, Сто-
јановић Д. Миодраг, Стојановић Д, Стојан, Стојчић' 
Ј. Никола, Стојменов«^ Ђ. Петар, Стојшић Д. Здрав-
ко, Суда К. Иван, Сварчић A. Иван, Сверко Ј. Стан,-
ко и С,в ер ич ић Ј. Никола; 

борци: Шакић М. Марко., Шарић В. Никола, Ше-
гота Н. Божо, Шешић М. Обрен, Шабановић М. Јо-
ван, Шкимболи В. Јаков, Шкопац И Маријо, Шко-
рин Ј. Јуре, Шољан Ј. Мићо, Шусте,р П. Јанко., Та-
сић М. Станоје, Теофиловић М, Александар, Тепа-
вец Н. Раде, Терзић С. Милојко, Тодоровић М. Стра-
хиња, Томац Ф, И,ван, Томаш Ш. Анте, Томић В. Мо.-
мир, Томин М. Јозо, Топузовић П. Миомир, Тошков 
Р. Стеван, Тр.бовић С. Тодор, Трајковска Ђ. Никола, 
Трифуновић В. Милисав, Тр ковић Стјепан, Тур ина 
М. Мате, Уршић И, Миљенко, Ва.сић Д. Никола, Ва-
сиљевић A. Божидар, Васиљевић Ж, Љубиша, Вела 
М. Анте, Величковић A. Лазар, Be се лин ов ић Р. Дра-
гомир, Весовић М. Михајло, Видаковић С. Алекса«-' 
да-р, Видако,вић A. Павао, Видан A. Динко, Видан В. 
Марин, Видан A. Никола, Владисвљевић В. Радован, 
Влахов Јурај, Влајковић В. Милан, Бодановић Сти-
пе, Војиновић Ј. Анђелко, Возила A. Иван, Врхов- , 
чек A. Франц, Вујашиновић П. Никола, Вукадиновић1 

С. Петар, Вукић Н, Акса, Вукмировић Г. Сока, Вуко--' 
вић М. Манојло, Вукушић Н. Никола, Бунић М. Ми-: 
љ-енко, Заниновић Б. Иво, Задриков В. Мирослав, 
3ашковић A. Стјепан, Заше Д. Мате, Засадим М,-
Мирослав, Завалић A. Иван,- Зјајић М, Милош, Зле--
бечић И. Павао, Зо^ић Ј. Марин, Жагар П. Драгу« 
тин, Ждраљев,ић Д. Душан, Живановић У. Ја,рослав, 
Живановић Ж. Љубиша, Живановић Б. Предраг,-
Жмикић Т. Јаков и Жупан И. Јосип. 
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