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ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 
НА РАЗВОЈОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

ОД 1966 ДО 1970 ГОДИНА 
I 

ОЦЕНА НА ИЗМИНАТИОТ ПЕРИОД И 
АКТУЕЛНИ ТЕНДЕНЦИИ НА СТОПАН-
СКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДВИЖЕЊА 

1. Развитокот на Југославија во повое-
ниот период го карактеризираат силниот 
подем на производните сили и динамичниот 
развој на социјалистичките општествени од-
носи засновани врз самоуправувањето на 
работните луѓе. 

Стопи на растежот на националниот 
доход 

— цени од 1962 година 
в о т о а 

1948—1964 
1953—1964 
1957—1964 

Растежот на националниот доход беше 
многу брз во споредба со други земји, а осо-
бено по воведувањето на работничкото са-
моуправување. На тој начин, национални-
от доход е зголемен за три пати во однос 
на предвоениот период, 

Индустријализација имаше најзначај-
на улога во развојот на стопанството. Ин-
дустријата стана доминантна стопанска деј-
ност и обезбедуваше во најголем дел силна 
општествено-економска преобразба на зем-
јата. 

Структура на националниот доход од 
вкупното стопанство по сектори на економ-
ска активност 

— цени од 1962 година 
— во °/о 

1947 1956 1960 1964 
Вкупно 100,0 100,0 100,0 100,0 
Примарни 44,8 31,9 29,5 23,1 
— земјоделство 40,8 29,8 28,1 21,8 
Секундарни 39,6 47,5 49,1 53,9 
— индустрија 24,9 35,6 37,9 42,0 
Терцијарни1) 15,6 20,6 21,4 23,0 
— сообраќај . 5,0 6,7 7,1 6,7 

Ваквиот развој на стопанството, меѓу-
тоа, го следеа и некои негативни каракте-
ристики и тенденции, што се пројавуваа во 
претежно екстензивниот развој и недовол-
но рационалното користење на расположи-
вите производни сили. 

2. Продуктивноста на трудот немаше 
решавачка улога во развојот на стопанство-
то, особено во првата половина на измина-
тиот период, кога земјата се наоѓаше во фа -
за на развивање на инфраструктурни пре-
дуслови, на создавање материјална база за 
политичката независност и стопанската 
рамноправност во неповолните меѓународни 
услови. Во таквите услови, мошне широко-
то користење на расположивите резерви на 
работна сила и големите инвестиции прет-
ставуваа економски нужна ориентација во 
борбата за надминување на заостанатоста 
на земјата. 

Меѓутоа, задржувањето на овие одно-
си и во фазата кога во основата се оства-
рија предуслови за поинтензивно стопани-
сување и вклучување во меѓународната по-
делба на трудот, доведе до натценување 
улогата на инвестициите во развојот на сто-
панството, а до потценување на животниот 
стандард односно на личните доходи како 
фактор на динамичниот и структурно усо-
гласен економски развој. Сепак, во пери-
одот од 1957 до 1964 година започна про-
цесот на засилување на улогата на продук-
тивноста на трудот во растежот на нацио-
налниот доход од општественото стопан-
ство, иако уште неадекватно на развојните 
тенденции на производните сили и на со-
цијалистичките производствени односи. 

*) Само стопански услуги 
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Просечни стопи на растежот и влијание па 
продуктивноста (општествено стопанство) 

Стопите на националниот доход = 100 
Стона ка во тоа учество 
растежот во % 

3, Крупните резултати во развојот на 
материјалните производни сили се овоз-
можија со големите напори, изразени и во 
високата стопа на вложувањата. Стопати на 
учеството на вкупните бруто инвестиции во 
општествениот производ изнесуваше околу 
41%, односно на стопанските — околу 30% 
во периодот од 1957 до 1964 година. Значи-
телните издвојувана од националниот до-
ход, при значајниот прилив на странски 
средства (околу 5°/« од националниот до-
ход), создадоа ќелави за значаен пораст на 
производствените фондови, чие ниво се 
зголеми во тој период за околу 2,5 пати. 
Меѓутоа, вложувањата не е« користеа до-
волно рационално, иако се зголемуваше 
нивната ефикасност. Додека во периодот 
од 1948 до 1952 година требаше да се вло-
жат 8,29 динари за да се оствари 1 динар 
прираст на општествениот производ, поме-
ѓу 1953 и 1956 година тоа се намали на 4, 
а помеѓу 1957 и 1964 година на околу 2,5 ди-
нари 

Современиот развој се карактеризира 
и со с£ посилното вклучување на индиви-
дуалните производители и нивните средства 
за производство по пат на разни форми 
деловна соработка со општественото сто-
панство во процесот на општествената ре-
продукција и со засилувањето на соција-
листичките општествено-економски односи. 
Со таквиот развој се создадени услови за 
близу 80°/о од националниот доход да се 
реализираат со работа врз база на опште-
ствените средства за производство. 

Степенот на искористеноста на капа-
цитетите беше низок. Така тој во инду-
стријата во 1964 година изнесуваше во про-
сек околу 70°/о, а по одделни, гранки и зна-
чително под тоа. Недоволното користење 
на капацитетите во значителен дел прет-
ставува резерва со помошта на која може 
да се забрзува развојот во наредниот пе-
риод и во индустријата и во другите деј-
ности 

Обемот и структурата на залихите не 
беа адекватни па потребите на производ-
ството и прометот. Тоа неповолно се одра-
зи врз стабилноста и ефикасноста на про-
изводството и врз брзината на обртот на 
обртпите фондови. 

Појавите на недоволна ефикасност се 
последица од делуг-,зната неусогласеност на 
производствените капацитети, од нередов-
ното снабдување со суровини и други ре-
продукциони материјали, од неразвиената 
специјализација, кооперација и интеграција 
во производството, непотполно технолошко 
усовршување на процесот на производство-
то. послабата ориентација на инвестициите 
кон модернизација на технологијата, кон 
современа организација на работата и кон 
развивање на научноистрагхувачката рабо-

та, како и од недоволната ориентација на 
стопанството кон меѓународна економска 
соработка, посебно кон извоз, и, во врска 
со тоа, кон отстранување на тешкотиите во 
платниот биланс. 

Основните причини на овие појави се 
сведуваат на заостанување во решавањето 
на некои клучни прашања на стопанскиот 
систем во одделни фази на развојот (про-
ширената репродукција, цените, надворе-
шнотрговсхиот и девизниот режим, распре-
делбата помеѓу заедницата и стопанството, 
интерната распределба во претпријатието, 
кредитниот систем). Тоа доведуваше до не-
доволна стимулација на оптималних« де-
ловни резултати и до прилагодување на' 
инструментите на стопанскиот систем кон 
можностите на производителите со ниска 
продуктивност на трудот. 

4. Посебно во инвестиционата полити-
ка се пројави ја слабости што произлегоа 
од иедограденоста на стопанскиот систем и 
од неговото заостанување зад потребите на 
самоуправувањето, а посебно од околноста 
дека работните организации не беа пре-
тежни носители на проширената репродук-
ција, односно дека непосредниот интерес 
на работниот човек не беше решавачки 
фактор на тие процеси. 

Во условите на неусоглаеени односи на 
цените, распоредот на акумулацијата и на 

- фондовите сб помалку им одговараше на 
потребите и на складно движење на сто-
панството. Во таквите услови органите па 
општествено-политичките заедници зафа-
тија голем дел од акумулацијата од сто-
панството и вложуваа во објекти што не 
беа секогаш градени врз база на економ-
ски критериум. Тоа им ги стеснуваше мо-
жностите на стопанските организации за 
побрза модернизација и за следење на со-
времените технрЈчки достигања, а на дру-
гата страна, тоа доведе до недоволна ефи-
касност и до продолжување на активиза-
циониот период на значителен дел од ин-
вестициите како и до забавување на интен-
зификацијата на стопанисувањето. Рамките 
на инвестициите беа под притисок на пре-
големи амбиции, што доведе до неусогласе-
ност помеѓу предвидената инвестициона по-
литика и расположивите средства, и до ши-
рење на фронтот на инвестициите над ре-
алните можности. Тоа беше и извор на 
многу 'нестабилност и жариште на инфла-
торни појави. Последниве години се уки-
наа општествените инвестициони фондови 
и се извршија измени во банкарско-кре-
дитниот систем. Меѓутоа, останаа уште низа 
отворени проблеми. 

Во таквите услови настанаа и значај-
ни неусогласености во структурата на про-
изводството и стопанството. Проблем особе-
но претставуваше заостанување^ на зем-
јоделството, на енергетиката и сообраќајот, 
на услужните дејности, на производството 
на некои суровини и репродукциони мате-
ријали при кои можат да се постигнат 
конкурентни производствени трошоци, и 
извозно ориентирано, за конкуренција на 
меѓународниот пазар, способно производ-
ство. 

5. Динамичниот развој на стопанството 
доведе до побрз пораст на бројот на запо-
слен ите, особено во неземјоделските дејно-
сти. Во периодот од 1957 до 1964 година по-
растот на запослените во општествениот 
сектор изнесуваше околу 170 илјади годи-
шно, додека годишниот прираст на актив-
ното население се движеше околу 70 илја-
ди, На тој начин во овој период е остварен 
голем трансфер на населението од земјо-
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делството во неземјоделските дејности — од 
над 1,6 милиони жители. Тоа доведе до 
понатамошни значителни промени во еко-
номската структура на населението. Уче-
ството на земјоделското население се нама-
ли од 57% во 1956, на 48°/о во 1964 година. 
Во таквите услови интензивниот прилив на 
претежно неквалифицирана работна сила 
вршеше силен притисок врз производстве-
ните дејности, во кои настанаа релативни 
вишоци на работна сила. 

Ангажирањето на човечкиот фактор 
воопшто беше претежно екстензивно. Ни 
вклучувањето на релативно голем број ква-
лификувани кадри, особено во последните 
години, не даде соодветни ефекти во пора-
стот на продуктивноста на трудот, особено 
поради недоволната стимулативног на ос-
новните елементи на системот. Поради тоа, 
и неусогласеноста на структурата на ка-
дрите со потребите на стопанството, и нив-
ното неадекватно разместување, и натаму 
остануваат како проблеми што треба да се 
решаваат. 

6. Брзиот развој на стопанството во из-
минатиот период беше следен и од засилена 
надворешнотрговска размена. Изменета е 
положбата на Југославија во меѓународ-
ната размена, иако во отежнети услови на 
засилување на меѓународните монополи-
стички организации и на протекционизмот 
на некои регионални интеграции. Произ-
водите на индустријата сочинуваат веќе 
над 60°/» од извозот. Во периодот од 1957 до 
1964 година извозот на стоки и услуги се 
движеше годишно по стопа од близу 13°/», 
а увозот по стопа од 12°/о, при пораст на 
општествениот бруто-производ од околу 
11®/». Учеството на извозот на стоки и услу-
ги во општествениот бруто-производ пора-
сна од околу 9®/о во 1956 на околу 12% во 
1965 година. Со тоа процесот на вклучува-
ње на стопанството во меѓународната по-
делба на трудот постепено се засируваше, 
иако недоволно според можностите и по-
требите на стопанскиот развој. 

7г Резултатите остварени во областа на 
материјалните производни сили и во раз-
војот на општествените односи овозможија 
осетно подобрување на животниот стандард 
на работните луѓе, така што во периодот 
од 1957 до 1964 година средствата за жи-
вотниот стандард беа удвоени. 

Личната Потрошувачка во истиот пе-
риод порасна за околу 70°/о, додека потро-
шувачката за општествениот стандард ра-
стеше значително побрзо, така што во 
структурата на животниот стандард се за-
силуваа оние елементи што во најголем дел 
не беа директно зависни од резултатите на 
трудот. 

Значаен напредок во изминатиот пери-
од постигнаа школството и други форми на 
образованието, науката и културата, здрав-
ството и социјалното осигурување, како и 
другите општествени служби. Видни резул-
тати се постигнати и на подрачјето на стан-
бените услови. 

И покрај тоа, порастот на животниот 
стандард, посебно обемот и структурата на 
личната потрошувачка, при постојните од-
носи во распределбата на националниот до-
ход, во последниов период не му одговара-
ше достигнатото ниво на стопанската раз-
виеност. Бидејќи ни системот на распре-
делбата не беше доволно стимулативен, 
изостанаа соодветните импулси за поголема 
продуктивност, за подобро користење на 
постојните резерви и за поефикасно сто-
панисување. 

Релативното заостанување на живот-
ниот стандард беше условено делум и од 
недоволната ефикасност во областа на не-
производствената потрошувачка. Таа по-
средно дејствуваше и врз намалувањето на 
резултатите во развојот на стопанството. 
Ефикасноста беше особено ниска во станбе-
ната изградба; нејзините трошоци беа ре-
лативно високи, а активизациониот период 
мошне долг. 

Развојот на одделни општествени слу-
жби не беше рамномерен. Нивната органи-
зација и ефикасност на работата застану-
ваа зад достигнатиот степен на општестве-
ниот и економскиот развој. Врз ова влијае-
ше и подолгото задржување на администра-
тивниот начин на работење, а со тоа и за-
бавувањето на развитокот на самоуправу-
вањето во овие служби. Тоа доведе до 
екстензивна потрошувачка, која кај одделни 
служби го надминуваше обемот на располо-
живите средства, особено кај социјалното 
осигурување и кај некои видови буџетска 
потрошувачка. 

8. Општествено-економските услови во 
изминатиот период овозможија брз разви-
ток на сите подрачја на Југославија. Меѓу-
тоа, во условите на совладување на насле-
дената општа неразвиеност на земјата и на 
големи разлики во степенот на развиено-
ста на одделни подрачја и во неповолните 
меѓународни односи, не можеа да бидат по-
стигнати и рамномерни резултати на разви-
токот на сите подрачја. 

Политиката на забрзаниот развиток на 
земјата беше насочена кон мобилизација на 
расположивите извори на сите подрачја и 
кон по значително Зголемување на стопан-
ската развиеност на недоволно развиените 
подрачја. 

Се подобрија условите кои, при дру-
гите фактори и дополнителната интервен-
ција на заедницата овозможуваат поната-
мошен забрзан развиток на недоволно ра-
звиените подрачја. 

И покрај стремеж^ овие подрачја по-
брзо да се развиваат и покрај тоа што се 
вложија значителни напори и што се по-
стигнаа резултати на тоа поле, стопанството 
на недоволно развиените републики и на 
Косовско-Метохиската Покраина посебно, 
се развиваше со позабавено темпо во однос 
на просекот на Југославија, а особено на 
динамиката на растежот на поразвиените 
подрачја. 

Така разликите во нивото на̂  развиено-
ста на производните сили помеѓу одделни 
подрачја се зголемија во изминатиот пе-
риод. При тоа, меѓутоа, разликите во ниво-
то на животниот стандард се намалија со 
единствениот систем на развојот на опште-
ствените служби и други соодветни мерки 
во условите на далеку повисокото ниво на 
развиеноста на стопанството во целина. 

9. Постојаното усовршување на стопан-
скиот систем претставуваше еден од основ-
ните фактори што го овозможија оствару-
вањето на постигнатите резултати. 

Меѓутоа, усовршувањата во стопански-
от систем, во функционирањето и органи-
зацијата на стопанството, како и во воспо-
ставувањето на односите помеѓу стопански-
те организации и општествено-политичките 
загдници, не одеа секогаш во чекор со бр-
зиот развој на производните сили и со кон-
цепциите за развојот на општествените од-
носи. Со тоа се попречуваше поширокото 
развивање на самоуправувањето во сите 
дејности, а особено интензификацијата на 
стопанисувањето. 
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10. Во последниов период за стопански-
от развој беа карактеристични: нестабилно-
ста на пазарот, порастот на цените, осет-
ните диспаритет во односите иа цените и 
инфлационите појави, како и тенденцијата 
кон зголемување на дефицитот во платниот 
биланс. Тоа доведе одделни стопански гран-
ки односно групации во неповолна полож-
ба БО поглед на здобивањето со доход, на 
фондовите и личните доходи и поради тоа 
се забави развојот на овие дејности. Основ-
ни причини на тие појави беа пренапрегна-
тите биланси и односите во распределбата и 
несразмерата помеѓу расположивите сред-
ства и потрошувачката, а особено општата 
и инвестиционата потрошувачка. Тоа беше 
потенцирано со нестабилноста на земјодел-
ското производство и со недостигот на до-
волни материјални и девизни резерви со 
кои би можело да се влијае врз стабили-
зацијата на стопанските движења и одно-
си на пазарот. Екстензивната инвестициона 
изградба над материјалните можности, како 
и недоволно селективната и ефикасна кре-
дитна политика, при прекумерна емисија на 
парите, беа основни причинители на неста-
билноста Ваквата состојба наметнуваше и 
широка примена на административни ин-
тервенции во областа на стопанството.* Во 
таквите услови беа делум замаглени одно-
сите во поглед на рентабилноста и еконо-
мичноста на работењето и на распределба-
та според трудот и се сопинаше пошироката 
иницијатива за зголемување на продуктив-
носта на трудот. 

Наследените диспаритет во цените и 
натрупаните стр\тктурни проблеми во оп-
штествено-економската база бараа, покрај 
другото, и сеопфатни и темелни измени на 
односите на цените и адекватна промена на 
девизниот курс, со цел цените и реалната 
продуктивност на трудот во домашното сто-
панство да се усогласат со односите на це-
ните и продуктивноста на трудот на надво-
решниот пазар. 

& 

11. Според тоа, достигнатиот степен на 
развојот на производните сили бараше ре-
волуционерни промени заради создавање 
услови за решавачки завој во правецот на 
интензивно стопанисување и поцелосно ко-
ристење на предиг гствата што му се свој-
ствени на карактерот на нашите општестве-
ни односи, заради што поцелосно ослободу-
вање на творештвото на работните луѓе. 
Измените во стопанскиот систем и во по-
литиката, спроведени во согласност со за-
клучоците на VIII конгрес на СКЈ и со 
резолуциите на Сојузната скупштина за по-
натамошниот развој на стопанскиот систем 
и со насоките за изработка на општестве-
ниот план до 1970 година, беа потребни во 
сите области на економскиот и општестве-
ниот живот Основата на овие промени ја 
сочинува општествено-економската рефор-
ма започната во 1965 година. 

Дејството на реформата се огледува во 
отстранувањето на преостанатите стати-
стички елементи во стопанскиот систем и 
но општествено-економските односи и во 
создавањето услови: 

— за решавачко засилување на улога-
та и одговорноста на непосредните произ-
водители и работните организации, со цел 
да станат тие основни носители на цело-
купниот процес на општествената репро-
дукција; 

— за засилен економски интерес на ра-
ботните заедници за интензивирање на 
стопанисувањето, особено со развивање на 
интеграцијата од разни форми; 

— за послободен и економски нецелесо-
образен распоред на акумулацијата преку 
пазарот и цените, кој ќе овозможи поизед-
начени услови за работа и посамостоен ра-
звој на гранките и областите, на кои осно-
ви понатаму ќе се развива системот на 
проширената репродукција; 

— за подоследна примена н ^ принци-
пот на распределбата според трудот, забр-
зано потиснување на екстензивното стопа-
нисување и автархичноста, за силно пот-
тикнување на работните организации кон 
примена на најмодерна техника,-технологи-
ја и научни методи во организацијата на 
работата, со што се отвора процесот на по-
брза економска селекција; 

— за послободно дејство на пазарот по 
пат на воспоставување реални односи во 
цените и реален курс, како основен преду-
слов за порационално вклучување на ју-
гословенското стопанство во меѓународната 
поделба на трудот и постигање конверти-
билност на валутата. 

Со воспоставувањето на новиот паритет 
на динарот и со промените на нивото и 
односите- на цените се отвори процесот на 
формирање поадекватни односи на внатре-
шните цени со цените во размената со 
странство, па и поголемо влијание на про-
дуктивноста во поразвиените земји врз ни-
вото на продуктивноста кај нас. Со тоа се 
обезбедуваат услови за производствена и 
инвестициона ориентација што се засноваат 
врз објективни мерила на рентабилноста и 
ефикасноста на трудот и работењето. Еко-
номската положба на одделни дејности, во 
новите услови, ќе се формира во. поголема 
согласност со објективните економски за-
конитости. Врз таа основа, со мерките на. 
реформата се создадени предуслови за по-
усогласен и порационален економски развој. 

Иако се уште не се остварени целите 
на реформата на полето на распределбата 
на националниот доход, дојде до поосетна 
промена во односите. По реформата работ-
ните организации учествуваат во национал-
ниот доход со над 64% — во однос на по-
малку од 50°/о пред реформата. 

Првите резултати од мерките спрове-
дени во рамките на стопанската реформа 
укажуваат на локвалитетната ориентација 
на стопанството во правец на интензифика-
ција на производството. Порасна влијанието 
на продуктивноста на трудот врз зголему-
вањето на производството. Индустриското 
производство, и покрај исклучително сло-
жените услови што настанаа по стопанска-
та реформа, во 1965 година покажува зго-
лемување за 8°/о — во однос на 1964 година. 
Се намали обемот на инвестициите. Започ-
на процесот на измени на односите во 
структурата на инвестициите во правец на 
зголемување учеството на работните орга-
низации и банките, а намалување на уче-
ството на општествено-политичките заедни-
ци. Меѓутоа, процесот на квалитетните про-
мени во правец на подобрување структура-
та на вложувањето и на стеснувањето ши-
рокиот фронт на започнатите објекти по пат 
на поостра селекција врз база на критери-
умите на реформата, се одвива се уште бав-
но. Се засили ориентацијата на стопанство-
то кон поголемо вклучување во меѓународ-
ната подебла на трудот. Извозот на стоки и 
услуги е зголемен за 21% — наспрема 1964 
година, при истовремено намалување на 
увозот. Тоа доведе до ликвидација на де-
фицитот на текуштиот платен биланс во 
минатата година. Започна и процесот на 
разрешување на презадолженоста на работ-
ните организации и општествено-политич-
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ките заедници. Привременото паѓање на 
животниот стандард, до кое дојде во први-
те месеци по воведувањето на мерките на 
стопанската реформа, постепено се надми-
нува. 

Мерките преземени во областа на инве-
стиционата и општата потрошувачка одно-
сно на кредитната политика,, отворија про-
цес на воспоставување пополна складност 
помеѓу потрошувачката и расположивите 
средства, а со тоа и процес на стабили-
зација. 

Тој процес се уште нееднакво се одви-
ва на разни сектори на производството и 
потрошувачката. Затоа привремено се про-
јавуваат неусогласености помеѓу стоков-
ните и купувачите фондови. Се чувствува 
тенденција кон понатамошен пораст на це-
ните на некои производи, како и кон бавно 
формирање на резерви. Овие појави се по-
врзани и со уште недоградениот систем на 
проширената репродукција, на девизниот 
режим, кредитниот систем, организацијата 
на прометот, цените и општата потрошу-
вачка, финансирањето на здравственото 
осигурување. Побрзото решавање на овие 
проблеми ќе придонесе за подоследно оства-
рување на целите на реформата, кои прет-
ставуваат суштествена основа за форму-
лирање на економската политика во наред-
ните пет години. 

II 

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКО-ПОЛИТИЧКИ ЦЕЛИ и 
ОСНОВИ НА РАЗВОЈОТ 

1. ОСНОВНИ ЕКОНОМСКО-ПОЛИТИЧКИ ЦЕЛИ 

Во согласност со Резолуцијата на Сојузната 
скупштина за насоките за изработка на општестве-
ниот план, водејќи сметка за неопходноста од пона-
тамошна стабилизација на условите на развојот и 
на работата на рабтните "организации и работните 
луѓе, и земајќи го предвид: 

достигнатото ниво на развиеноста и крупните 
промени остварени во досегашниот општествен и 
стопански развиток; 

објективните тенденции кон понатамошен брз 
развиток на земјата; 

трајните цели на долгорочната економска поли-
тика, како и 

оцената на сегашната состојба со пројавените 
развојни тенденции, — се утврдуваат следниве основ-
ни цели на економскиот и општествениот развој во 
периодот од 1966 до 1970 година: 

— Постојан пораст па животниот стандард, осо-
бено на личната потрошувачка при зголемување 
учеството на личните доходи во распределбата на 
националниот доход. 

Во условите на интензификација и деетатиза-
ција и, врз таа основа, на создавање можности за 
пополна зависност на развојот од продуктивноста на 
трудот и остварениот доход, животниот стандард 
треба во поголема мера да дејствува како еден од 
најзначајните фактори на растежот на производ-
ството и продуктивноста на трудот. 

На достигнатиот степен на развојот на производ-
ните сили, понатамошниот брз растеж на стопанството 
треба да се остварува и при поголема ефикасност и, 
врз таа основа, при релативно намалување на аку-
мулацијата во националниот доход. Со тоа, како и 
со релативно намалување на другите форми на по-
трошувачката, првенствено од административно-
буџетски карактер, мораат да се создаваат можно-
сти за постапен пораст на учеството на средствата 
наменети за животниот стандард во националниот 
доход. До зголемување на учеството на личните до-
ходи треба да дојде и поради нивното посилно анга-

жирање во процесот на намалување на потрошу-
вачката која претежно се финансираше од опште-
ствените средства. 

— Понатамошен развој на социјалистичките 
општествени односи, а особено засилување улогата 
на непосредните производители и работните органи-
зации во целокупниоит општествен процес на ре-
продукцијата. 

Непосредниот интерес и творештвото на работ-
ните луѓе треба да станат во полна мера главен 
потпор и двигател на општествениот и, посебно, на 
стопанскиот развиток. Можноста на работниот чо-
век да решава за условите на својата работа и за 
распределбата на остварениот доход во работната 
единица, во работната организација и во асоција-
циите на работните организации, во општествено-
но литичките заедници, како и во сите други форми 
на организирана работа, треба да претставува еден 
од главните фактори за складен и интензивен сто-
пански и општествен развој и за распределба спо-
ред трудот. Во тој правец треба понатаму да се про-
ширува материјалната база на општественото само-
управување и понатаму да се развиваат олштестве-
но-економските односи. 

Истовремено е потребно, со натамошното догра-
дувале на системот, во согласност со целите на ре-
формата, да се овозможи послободно влијание на 
законитоста на стоковното производство и со тоа да 
се осигурат порационални критериуми на работење-
то, со нивното дејствување да се стимулира и да се 
забрза интензивирањето на развојот. 

— Забрзан развој на недоволно развиените ре-
публики и краишта, заради намалување на разли-
ките во степенот на развиеноста. 

Недоволно развиените подрачја треба, во перио-
дот од 1966 до 1970 година, да се развиваат побрзо 
од просечниот развој на Југославија во целина. 

Побрзиот развој на недоволно развиените под-
рачја претставува една од оние цели на планот чие 
остварување придонесува за понатамошен динами-
чен и усогласен развој на стопанството и опште-
ството во целина, како и за постојано јакнење на 
материјалната основа на рамноправноста на нашите 
народи. 

Обезбедувањето на побрз развој на недоволно 
развиените републики и покраини претставува ин-
терес на сите народи на Југославија, а со тоа и 
трајна задача на федерацијата да создава такви 
услови за стопанисување што ќе овозможат побрз 
развој на овие подрачја. 

Овие цели се органски поврзани, така што исто-
времено претставуваат и услов за остварување на 
предвидениот развој на стопанството и на опште-
ствено-еконохмските односи. Како услов за нивното 
остварување и за обезбедување материјална база во 
следните раздобља, во развитокот на производните 
сили во периодот од 1966 до 1970 година треба да 
се остварат и следниве задачи: 

— Стабилизација на стопанството, на домашна-
та валута и на цените. 

Мерките за стабилизација треба да дејствуваат 
така што во нејзините рамки да се оствари опти-
мална стопа на развојот, како еден од основните 
предуслови за реализација на основните цели на 
развојот до 1970 година. 

Во врска со тоа, потребно е вкупната потрошу-
вачка до 1970 година, да биде пониска за околу 3°/» 
од вкупно "расположивите средства, така што да се 
создадат материјални услови за поусогласен развој 
на стоковните и куповните фондови и за формира-
ње адекватни резерви, на сите нивоа, што претста-
вуваат важен предуслов за одржување стабилиза-
цијата на стопанството. 

— Интензивирање на стопанисувањето и цело-
купната економско-општествена активност, при мо-
дернизација и реконструкција на капацитетите и 
при суштествено подобрување па организацијата и 
технологијата на производството врз база на со-
времените научни достигања. 

Развојот на производството и на продуктивно-
ста на трудот во периодот од 1966 до 1970 година 
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треба решително да се ориентира кон интензивно ко-
ристење на резервите во веќе изградениот произ-
водствен потенцијал, кан поефикасно работење, по-
рационално користење на расположивите капаци-
тети и кон нивна реконструкција и модернизација, 
кри истовремено постепено отстранувале на по-
стојните структурни неусогласеност*!, кан поттикну-
вање на интеграционите процеси, кон неадекватна 
поделба на трудот врз базата на специјализација и 
кооперација во земјата и со странски претпријатија 

Поефикасното користење на производствените 
потенцијали и интензивирањето на развојот до 1970 
година треба да дојде до израз во засилувањето на 
интензивноста и продуктивноста на трудот и кај ин-
дивидуалната работа со средства за репродукција 
во лична сопственост — засилувајќи ја нејзината 
производствена и деловна соработка со општестве-
ното стопанство. 

— Воспоставување конвертибилност па динарот 
со оспособување иа стопанството и со создавање 
услови за неговото најшироко вклучување во меѓу-
народната поделба па трудот со разни форми на 
економска соработка со странство и со совладување 
на автархичните теиденцџи во структура на југо-

Значителното пошироко вклучување во меѓуна-
родната поделба на трудот, при се посовремени фор-
ми на економска соработка и размена, во наредниот 
период станува еден од основните предуслови за по-
ефикасен развој. Тоа ќе овозможи повеќе да се 
опреме врз забрзаниот развој на дејностите во кои 
имаме компаративни предамства и со кои нашето 
стопанство може конкурентно да се интегрира во 
светското стопанство. Истовремена, тоа ќе обезбеди 
суштествено поголемо влијание на продуктивноста во 
развиените земји врз нивото и движењето на про-
дуктивноста, а со тоа и врз нивото на цените 
кај нас. Послободната размена и воспоставувањето 
на конвертибилност на динарот ќе овозможат по-
ефикасна работа и развој на стопанството ва це-
лина, 

— Побрз развој па образованието и кадрите, на 
научната работо, како и на примената на научните 
и техничките достигања. 

Подигањето на образовното и културното ниво 
на населението, подобрувањето на квалификациона-
та структура на заболените, поинтензивни от развој 
и примена на резултатите од научноистражувачка-
та работа* сочинуваат еден од решавачките услови 
за остварување на поставените цели на развојот во 
периодот до 1970 година. 

Треба да се создаваат услови во кои ќе биде 
можно развојот на образованието да се насочува во 
поголема согласност со потребите од кадри, што ќе 
бидат определени од интересите на работните орга-
низации. 

Интензивирањето на ек оном еко-опште ств е екот 
развој во наредниот период бара на научноистра-
жувачката работа, на производствената иску-
ство на современите технички; достигања да ил* 
обрнат уште поголемо влијание сите носители на 
стопанска и општествено-еконамска активност, а 
посебно работните организации во стопанството, 
како и резултатите од оваа работа да бидат при-
менувани во што поголема мера во сите општестве-
ни активности 

2. ТЕМПО И ИНТЕНЗИТЕТ НА РАЗВОЈОТ 
а) Една од основните претпоставки на развојната 

политика во периодот до 1970 година е зголемува-
њето на улогата на квалитативни те фактори во 
процесот на растежот на стопанството. Тежи штето 
на идниот развој е во општата интензификација на 
развојот и во решителното зголемување на продук-
тивноста на трудот. 

Врз основа на тоа движењето на националниот 
доход, на производствените фондови и стопански-
те инвестиции, на извозат и увозот, како и на жи-
вотниот стандард, ќе се развива во квалитативно 
нови, меѓусебно пополна обусловени односи. 

Се предвидува дека стопанскиот развој и пона-
таму ќе биде брз. Карактеристиките и структурата 

на развојот ќе се менуваат* Квантитативно, развојот 
ќе биде нешто побавен отколку во претходниот пе-
риод, особено во првите години на петгодишното 
раз доб је. Меѓутоа, значително ќе се забрза разво-
јот на квалитативните елементи, продуктивноста и 
економичноста, што ќе обезбеди побрз пораст на 
реалниот животен стандард. 

Тргнувајќи од овие претпоставки, се осета дежа 
ќе се оствари стопа на растеж на општествен РФЕ« 
бруто производ и ва националниот доход од околу 
7,5 до 8,5% просечно годишно, При тоа се предвидува 
дека производството и потрошувачката во првите 
две години ќе се движат со поумерена стопа ва ра-
стежот, со тоа што личната потрошувачка ќе расте 
во согласност со продуктивноста на трудот а дежа 
во следните години стопата на растежот на произ-
водството и потрошувачката ќе добие забрзување. 

Се очекува дека индустриското производство 
ќе расте но стопа од околу 9 до 10*/о. Меѓутоа, се 
предвидува позабавен растеж на индустриското 
производство во првите две години. Таквото темпо 
ќе биде обусл овене во значителна »»ера од недовол-
ното производство на електрична енергија и од не-
достигот на некои суровини и репродукциони ма-
теријали, од недоволната оспособеност на индустри-
јата за поголем извоз и од за останува њего на из-
градбата на некои капацитети за производство ва 
енергија и суровини. Градежните работни организа-
ции ќе реализираат нешто пониска стопа на расте-
жот. Исто така се очекува РТ нешто поумерен по-
раст на обемот на превозот и на другите сообраќај-
ни услуги. 

Одржувањето на рамнотежа помеѓу динамич-
ната стопа на растежот и стабилноста на стопан-
ството, бара работните организации, општествено-
политичките заедници и други корисници на сред-
ства да ги издвојуваат потребните средства од 
остварениот доход за формирање сопствени ре-
зерви. 

При ваквата ориентација остануваат уште зна-
чајни резерви во капацитетите и други неискори-
стени можности, особено породи присуството на лм-
митирачки фактори, како што се енергетиката, не-
кои репродукциони материјали, тешкотиите во плат-
ниот биланс и кадрите. 

Доколку општествената заедница и работните 
организации побрзо ќе го намалат односно ќе го 
отстранат влијанието на лимитирачките фактори вт 
успеат посилно да го развијат процесот ва интензи-
вирањето, дотолку побргу ќе се остварат услови за 
уште поголем пораст на производството и продук-
тивноста на трудот, како и на личните доходи и 
животниот стандард. 

Оптималните односи помеѓу степенот на запе-
ел евоста* расположивата акумулација* нивото на 
продуктивноста на трудот и. животниот стандард 
бараат да се забави темпото на зашијувањето во 
однос на претходните периоди, особено во првите 
години, кога под влијание на реформата пред с& ќе 
се апсорбираат и поекономично ќе се зап ос лат по-
стојните релативни вишоци на работна сила. Се 
смета дека бројот на з&послеките ќе се зголемува 
за 2,5 до Ѕ8/а годишно. Со тоа ќе биде овозможено 
да се запосли не само целокупниот прираст на 
активното население« туку и натаму да се продол-
жи трансферот на населението од земјоделството во 
неземјоделските дејности, иако побавно отколку до-
сега. 

При таквото движење на производството и за-
посленоста, се смета дека ќе се зголемува продук-
тивноста на трудот просечно за околу 6 до 7% го-
дишно во општественото стопанство. 

Темпото на развојот на општествениот бруто 
производ и националниот доход ќе може, според 
овие претпоставки, да се оствари со 70N§ учеството 
на продуктивноста на трудот во стопата на растежот 
во периодот од 196€ до 1970 година,, наспрема оства-
рените 52®/» во периодот од 1961 до 1964 година. 

Во ваквата развојна ориентација ќе се создадат 
можности за зголемување на ефикасноста на основ-
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Јите фондови за околу 7% просечно годишно1). Ќе 
се зголеми и ефикасноста на смртните фондови и ќе 
се скрати периодот на нивниот обрт. 

Ваквиот развој е обу е ловен од значително по-
широкото и поекономично вклучување во меѓуна-
родната поделба на трудот. Учеството на извозот на 
стоки и услуги во вкупниот општествен бруто про-
извод ќе порасне од околу 12D/o во 1965 на околу 
14% во 1970 година. 

Со порационално користење на суровините, ре-
про духци аните материјали, отпадоците и други 
услови на производството, при учеството на сите 
фактори на зголемувањето на ефикасноста, ќе биде 
овозможено намалување на материјалните трошоци 
ио единица производство. 

Со реализација на овие претпоставки ќе посто-
јат услови личната потрошувачка да се зголеми во 
петгодишниот период за околу 50%. 

Имајќи го предвид достигнатиот степен на раз-
војот, како и предвидливото темпо на растежот на 
стопанството, според степенот ка развиеноста во 
1970 година Југославија ќе и се приближи на се-
гашната развиеност на поразвиените средноевроп-
ски земји. Текушта та потрошувачка на населението 
ќе биде приближно на тоа ниво, со тоа што ќе за-
останува во поглед на расположивите количини 
трајни потрошни добра. 

б) Во предвидливите услови, под дејството на 
планските елементи, како и под посл обо дното деј-
ство на економските законитости, ќе се менува 
структурата на стопанството. 

Во структурата на вкупното производство инду-
стријата и натаму ќе го зголемува уделот. Забрзано 
ќе се развива и учеството на терцијарните дејности, 
во согласност со карактерот на потрошувачката и 
со нивото на стандардот и развиеноста на земјата. 

Структура на националниот доход по сектори 
иа економската активност 

1955 1970 
Вкупно 100,0 100,0 
Примарни 28,3 24,7 
во тоа: 
— земојделството 27,0 23,4 
Секундарни 46,8 48,7 
во тоа: 
— индустријата1) 36,2 38Д 
Терцијарни 24,9 26,$ 
во тоа: 
— сообраќајот 6,1 6,6 

ОСНОВНА РАСПРЕДЕЛБА НА НАЦИОНАЛ-
илот доход 

Расположивите средства за внатрешна потро-
шувачка побавно ќе се зголемуваат од порастот на 
националниот доход, поради потребата во рамките 
на стабилизационата политика да се создадат аде-
кватни материјални и девизни резерви и да се реа-
лизира ^урамнотежен текушт биланс на плаќа-
њата. 
Односи во основната распределба ш националниот 

доход во 
1965 1970 

Животен стандард 70,8 73,3 
— лична потрошувачка 58,0 59,7 
— општествен стандард (^производ-

ствени инвестиции и материјални 
трошоци) 12,8 13,6 

Ј) Петгодишен прираст на основните средства наспре-
ма петгодишниот прираст на општествениот производ од 
општественото стопанство. г) Учеството на -индустријата во националниот доход 
е намалено поради измените на односот на цените по ре-
формата за околу 7 поени- односно за околу 10 поени 
наспрема цените од 1962 година. 3) Збирот на учеството во националниот доход е над 
100 за делот на средствата што се реализираат од разли-
ката помеѓу ефективниот увозен и извозен курс (кои се 
пресметуваат одвоено поради нерамномерната динамика) 
и за делот на оние средства што служат за замена нз 
^производствените објекти. 

Акумулација 22,4 21,0 
Општа потрошувачка (народна одбра-

на и управа — ^производствени 
инвестиции и материјални трошоци) 6,7 5,3 

Резерви (зголемување) 0,4 2,2 
Инвестиции во стопанството 2Д 0,5 

Ова се просечните движења, кои ќе бидат раз-* 
лични во одделни републики и краишта, зависно од 
нивните специфичности. Ваквата распределба го од-
разува предвидливиот оптимум во очекуваните 
услови. Поефикасното хсористење на производните 
сили и доследног спроведување на политиката на 
реформата ќе даде и подобри резултати во поглед 
на суштествените компоненти на националниот до-
ход а пред се во поглед на формирањето на сред-
ствата за животниот стандард, 

а) Животен стандард 
Земајќи ги предвид предвидените развојни мож« 

мости и услови, се смета со пораст на сите основни 
компоненти на животниот стандард побрз од пора-
стот на националниот доход и продуктивноста на 
трудот во периодот до 1970 година. Стопата на ра-
стежот на животниот стандард би требало да се дви-
жи помеѓу 8 и 9% просечно годишно. Таквиот раз-
вој ќе овозможи да порасне учеството на животниот 
стандард во националниот доход од околу 71% во 
1965 — на околу 73% во 1973 година, што би треба-
ло да се смета како долна граница. Со тоа движе-
њето на стандардот ќе се усогласи со општествено-
економскиот развој во наредниот период. 

Личната потрошувачка треба да биде се позна-
чителен фактор на животниот стандард на развојот 
на стопанството^ на интензификацијата на произ-
водството и на рационализацијата. Нивото и начи-
нот на распределбата и зголемувањето на учеството 
на личната потрошувачка во распределбата на на-
ционалниот доход ќе претставува нов, стимулати-
вен квалитет во условите на натамошниот развој. 
Постепената ликвидација на можниот дел посредни 
примања, заостанат по веќе извршените значајни 
измени во почетокот на спроведувањето на рефор-
мата, и неговото пренесување во личните доходи, 
нужно ќе ги зајакне елементите на рационалност во 
областа на потрошувачката и ќе овозможи поефи-
касно користење на средствата во низа области на 
општествено-економскиот живот. 

Тргнувајќи од овие претпоставки, се смета дека' 
ќе биде можно реално да се зголемува личната по-
трошувачка побрзо од порастот на националниот до-
ход за околу еден поен, односно личните доходи од 
работен однос — за околу три поени. Тоа ќе овозмо-
жи на секој процент пораст на националниот доход 
личните доходи од работен однос да растат за околу; 
1,3 поема просечно. 

Таквата развојна ориентација ќе овозможи пре-
распределба во корист на личните доходи од ра-
ботен однос, особено во вториот дел од овој период. 
Прераспределбата ќе настане како законита појава 
на новите услови во кои процесот на интензивира-
њето ќе дејствува така што ќе се засили рационал-
носта во производството и потрошувачката, особено 
ефикасноста на инвестициите, што ќе овозможи ре-
лативно намалување на учеството на вложувањата' 
во стопанството во националниот доход, при забрзу-
вање на развојот. 

Учеството на личните доходи од работен однос 
во вкупниот национален доход ќе се зголеми од 
околу 38% во 1965 — на околу 43% во 1970 година. 
Значително поголемиот пораст на учеството на лич-
ните доходи од работен однос од порастот на уче-
ството на средствата на животниот стандард во на-
ционалниот доход, е обусловен од очекуваниот раз-
вој на општествсно-економските односи на подрачје-
то на ^производствената потрошувачка, во кои ќе 
се измени нејзината структура во правец на јакнење 
на елементите што се опираат непосредно врз ре-
зултатите од работата, потоа од брзиот развој 
производството со општествени средства, во кое се 
формира најголемиот дел од личните доходи, како и 
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од политиката на зголемување на нивното учество 
во распределбата на доходот. 

Во условите на интензивирањето на развојот, 
посебно на промените во економско-соци јадната 
структура на населението и брзиот пораст на град-
ските и индустриските населби, развојот на станбе-
ната, комуналната и други слични дејности ќе прет-
ставува еден од суштествените фактори за оствару-
вање ка политиката на животниот стандард и за 
зголемување на производството и продуктивноста на 
трудот. 

Затоа во процесот на интензивирањето на раз-
војот и доградувањето на стимулативните форми на 
системот на финансирањето ќе се остварат услови 
во кои ќе се афирмира материјалната заинтересира-
ност на работниот човек, кој со своите средства и 
одлуки ќе го забрзува зголемувањето на обемот и 
ефиканоста на станбената, комуналната и други 
дејности. 

Тргнувајќи од ваквите ориентации, се смета 
дека порастот на изградбата на станбени и кому-
нални објекти ќе биде поголем од порастот на на-
ционалниот доход. Се проценува дека, при ова, сред-
ствата од личните доходи за станбена изградба ќе 
се зголемат за околу 3 пати до 1970 година, наспрема 
порастот на вкупните инвестиции во станбено-кому-
надната дејност од околу 1,4 пати. 

Со интензивирањето на развојот, и ррз таа осно-
ва, со динамичниот растеж па националниот доход, 
ќе се создадат услови за проширување на матери-
јалната основа особено кај оние општествени служ-
би што имаат значајно влијание врз о-лштествено-
економскиот развиток, како што се: образованието, 
научноистражувачката работа и слично. 

Се смета дека средствата за развиток на овие 
служби ќе се движат побрзо од порастот на вкуп-
ниот национален доход — за околз>" еден поен. По-
крај другото, општествено-политичките заедници ЕО 
текуштата политика на распределбата на своите 
средства ќе создаваат посебни услови за забрзува-
ње на развојот на образованието, здравството и на-
учната работа. 

Во согласност со условите и ориентацијата на 
развојот се создаваат материјални и општествени 
предуслови да се зголемуваат брзо и вкупните ин-
вестиции во општествениот стандард, Ари што се 
смета со побрзо релативно зголемување на уче-
ството на средствата за овие инвестиции од зголе-
мените лични доходи, и со релативно намалување на 
учеството од општествените средства. 

6) Акумулација 
Решителната ориентација кон интензивирање на 

развојот, распределбата на националниот доход, а 
особено односот помеѓу акумулацијата и потрошу-
вачката, ќе го одразат степенот на рационалноста 
на користењето на сите фактори на производството. 
Имајќи го предвид пренесувањето на функциите на 
проширената репродукција врз непосредните произ-
водители како и другите елементи на системот, се 
смета со следниве движења: 

Учеството на стопанските организации и на бан-
ките во бруто стопанските инвестиции ќе биде око-
лу 70%. Со тоа радикално ќе се изменат односите во 
областа на проширената репродукција, ќе се отстра-
нат етатистичко-дистрибутерските методи и значај-
но ќе се зголеми економската ефикасност и опште-
ствената рентабилност на вложувањата. Предвиде-
ната ефикасност на инвестициите треба да ја овоз-
можат условите што ќе се создадат со рационал-
ното дејство на системот на проширената репродук-
ција, во кои работните организации во деловните 
односи со банките ќе бидат основни носители на 
инвестиционата изградба. 

Во овој период нужно ќе дојде до релативно 
намалување на акумулацијата. Учеството на акуму-
лацијата во националниот доход изнесуваше над 
27°/« во 1964 година. Со мерките на реформата и со 
политиката на стабилизација, оваа стопа е намале-
на на околу 22°/о во 1965 година. Со реформата воспо-

ставените односи во распределбата ќе се стабили-
зираат во периодот до 1970 година со тенденција на 
постепено понатамошно релативно намалување на 
акумулацијата, така што стопата на учеството во 
националниот доход ќе изнесува на крајот на пет-
годишниот период околу 21°/о. Ваквото учество на 
акумулацијата треба да се смета како горна граница 
на можноста за учество на акумулацијата во ра-
спределбата на националниот доход. 

И покрај релативното намалување на акумула-
цијата, со оглед на големите резерви во неискори-
стени капацитети, ќе биде можно да се остварат 
предвидените ефекти во развојот. 

Се смета дека новите услови и правци на вло-
жзгвањата ќе го забрзат активирањето и довршува-
њето на инвестиционите објекти. Во врска со тоа се 
оценува дека порастот на активните основни сред-
ства на општественото стопанство во периодот до 
1970 година ќе изнесува помеѓу 7 и 8°/о просечно го-
дишно, а на инвестициите во овие средства околу 
6 до 7°/о. При ова, релативно ќе се намали преносот 
на недовршените инвестиции во периодот по 1970 
година. Истовремено ќе се зголеми и ефикасноста на 
основните средства. На 1000 динари прираст на ак-
тивни основни средства треба да се остварат до 700 
динари прираст на општествен производ од опште-
ственото стопанство, наспрема помалку од 500 дина-
ри реализирани во периодот од 1961 до 1965 година. 

Се смета со значителни измени на односите во 
структурата на акумулацијата помеѓу вложувањата 
во основните и обртните фондови. Ќе се намали 
можноста за натрупување залихи со користење ире-
кумерни кредити кај банките. Ќе се воспостави ра-
ционален, економски однос помеѓу движењето на 
залихите и остварениот доход, со што зголемување-
то на залихите, односно на обртните фондови ќе 
биде покриено со остварената акумулација на ра-
ботната организација. Во такви услови, ќе бидат 
мобилизирани постојните големи резерви, ќе бидат 
ослободени сопствените средства за покривање на 
некурентни залихи и недовршено производство. Се-
во ова треба да овозможи побрзо и поефикасно ко-
ристење на средствата за обртните фондови. Значи-
•ѓелно поголемата ориентација на претпријатијата 
кон вложување во трајни обртни средства ќе биде 
обусловена од потребата побрзо да се активираат 
резервите во основните средства, да се кредитираат 
купувачите и да се создаваат потребните стоковни 
резерви. 

в) Општа потрошувачка (народна одбрана 
и управа) 

Во условите на спроведувањето на мер-
ките на стопанската реформа, со кои се 
променети инструментите на финансирање-
то, општата потрошувачка е значително за-
бавена, односно сведена на мера што пове-
ќе им одговара на развојните можности на 
стопанството. 

Ќе биде побавен развојот на потрошувачката за 
административни цели — во однос на динамиката 
на движењето на националниот доход. Се смета дека 
развојот на стопанството и механизмот на системот 
ќе дејствуваат така што сите форми на потрошу-
вачката на ова подрачје да бидат што порационал-
ни. Во процесот на понатамошната изградба на 
општествено-економските односи, општествено-по-
литичките заедници ќе создаваат подобри услови за 
работа на административните служби — по пат на 
подобрување на кадровската и техничката основа, 
како и за стеснување нивните интервенции во сто-
панството и општествените служби. Во процесот на 
развојот на стопанството и на послободното дејству-
вање на пазарот и размената со странство ќе се за-
држат како преодна мерка, до Аополна стабилиза-
ција на стопанството, регресите за некои основни 
производи на земјоделството, дотациите на сообра-
ќајот и др. Се оценува дека интервенциите во сто-
панството ќе стагнираат на нивото што е стабили-
зира!^ со реформата. 
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, Се смета дека со текуштата политика на опште-
ствено-политичките заедници ќе се создаваат услови 
што ќе овозможат расходите на државната управа, 
вклучувајќи ги и личните и материјалните расхо-
ди, да се движат по стопа пониска од растежот на 
националниот доход и при тоа да се формираат по-
требните буџетски резерви. 

Материјалните расходи на општествените и 
државните органи и за народната одбрана би се 
движеле по стопа значително помала од порастот на 
вкупниот национален доход. Тоа претставува нама-
лување на нивното учество во националниот доход 
од б,7*/о во 1965 — на 5,3% во 1970 година, што бара 
свртување во правец на намалување на расходите 
по пат на поефикасна организација и унапредува-
1ње на службите, со оглед на тоа дека ваквото уче-
ство треба да се смета како горна граница на мож-
носта за издвојување средства од националниот до-
ход за оваа цел. 

Бидејќи дефицитното финансирање на 
општата потрошувачка, а посебно на буџе-
тите и социјалното осигурување, го загро-
зува остварувањето на стабилизационата 
политика и на целите на овој план, сите 
општествено-политички заедници, вклучу-
вајќи ја и федерацијата, во текот на 1966 
година ќе ги усогласат своите буџетски рас-
ходи со реалните приходи. При тоа ќе се 
води сметка идните расходи да можат да се 
покриваат од приходите што се формираат 
од распределбата на доходот и од други 
придонеси што се веќе утврдени со пропи-
си. На тој начин утврдените расходи и при-
ходи на буџетот не можат да се зголему-
ваат, а евентуалниот вишок на приходите 
над расходите федерацијата е должна да 
му го врати на стопанството. Ова ќе се обе-
збеди со системски мерки. Ќе се установат 
во општествено-политичките заедници и во 
работните организации пореални односи по-
меѓу стопанската и нестопанската потро-
шувачка, а особено во однос на трошоците 
на администрацијата, која треба да се мо-
дернизира, и на тој начин да се поевтини 
и да се создаде поголема ефикасност во 
нејзината работа. 

Посебно на подрачјето на расходите на 
федерацијата ќе се заострат мерките за 
штедење и рационално намалување на сите 
форми на потрошувачката, така што да се 
создадат услови за натамошно намалува-
ње на ефективните трошоци за околу 2°/о, 
освен отплатите на странските заеми. Ова 
е спроведено во одредбите на овој план и 
во соодветните законски прописи. 

Наместо постојниот данок на промет на 
мало од 2%, воведен заради отстранување 
на последиците од поплавите, социјали-
стичките републики ќе можат почнувајќи 
од 1967 година, да воведуваат 1,5°/о данок 
на промет на стоки на мало за финансира-
л е разни потреби, првенствено заради от-
странување на штетното дејство на водите, 
заради решавање некои проблеми на ин-
фраструктурата, школството и други нере-
шени прашања според специфичноста на 
подрачјата на одделни републики. 

Другите 0,5% од овој данок, почнувајќи 
од 1967 година ќе и припаднат на федера-
цијата за покривање на расходите на со-
јузниот буџет во наредните четири години. 

г) Формирање на приходите на општествено-
политичките заедници 

Можноста за формирање на приходите на 
општествено-политичките заедници привремено 
уште ќе се ограничува, за да се осигурат пропорции 
на распределбата според интенциите на реформата. 
Меѓутоа, за да им се овозможи на општествено-по-
литичките заедници, на работните организации и на 
граѓаните формирање на средства за финансирање 

на зедничките потреби според нивните можности и 
специфичностите на одделни републики и комуни, 
со мерките на економската политика и на поната-
мошниот развој на системот, со јакнење на влија-
нието на сите фактори врз издвојувањето на сред-
ства за тие цели — административните ограничу-
вања ќе се укинат. 

Во текот на 1966 и 1967 година со соод-
ветни промени во системот ќе се создадат 
услови за поефикасно влијание на граѓани-
те врз формирањето на приходите на 
општествено-политичките заедници. Со тоа 
ќе се овозможи да се укине ограничување-
то на приходите на општествено-политич-
ките заедници најдоцна од 1968 година. 

д) Резерви 
Стабилизацијата на стопанството Bb условите 

на оптимално темпо на растежот ќе биде суште-
ствен предуслов за остварување на основните еко-
НОМСКО-ПОЛИТИЧКИ цели на развојот до 1970 година. 

Посебно значење за постигањето на стабилиза-
ција ќе има формирањето на потребните стоковни 
и девизни резерви кои треба што поскладно да се 
вклучат во дејствувањето на предвидените мерки. 
Стоковните и девизните резерви треба да овозможат 
постабилни односи во цените, порамномерна снаб-
деност на пазарот со суровини, репродукциони ма-
теријал и со стоки за широка потрошувачка, како 
и други, на пазарот соодветни општествени интер-
венции. 

Заради стекнување материјални предуслови за 
формирање на резерви од околу 3% од национал-
ниот доход, ќе биде неопходно основните носители 
на средствата на сите нивоа да обезбедат адекватни 
резерви со кои ќе се осигури потребната стабилност 
во сопственото работење, а со тоа и во целото сто-
панство. 

Потребното пополнување на постојани-
те и пазарните резерви со основни пре-
хранбени производи, основни суровини, ма-
теријал за репродукција 11 материјали за 
специјални намени и итни интервенции во 
случај на елементарни непогоди, епидемии 
и слично, како и на зголемување на девиз-
ните резерви, ќе го преземаат соодветните 
сојузни органи. 

Општествено-политичките заедници ќе 
дејствуваат во иста смисла, особено во по-
глед на формирањето на такви резерви на 
земјоделски-прехранбени производи како и 
резерви за осигурувале на сопствената де-
ловна стабилност во финансирањето на 
нивните дејности и на извонредните потре-
би поради елементарни непогоди. 

И работните организации од распредел-
бата на остварениот доход ќе издвојуваат 
неопходни средства за зголемување на ре-
зервите, трајните обртни и други фондови 
и со тоа ќе ја осигураат својата подолго? 
рочна деловна политика и позитивно ќе 
дејствуваат врз општата стопанска стабил-
ност. 

Системот на образувањето, на користе-
њето и на интервенцијата со резерви во 
производството, потрошувачката и на паза-
рот, како и начинот за обновување на сите 
видови резерви и на сите нивоа, ќе биде 
утврден со посебни прописи, што ќе ги до-
несат надлежните органи на општествено-
политичките заедници и на други само-
управни органи во согласност со своите по-
треби. 

Се смета дека, при очекуваниот развој на про-
изводството и потрошувачката до 1970 година, ќе 
биде можно да се издвојат за стоковни и девизни 
резерви околу 3% од националниот доход. Резер-
вите ќе се формираат кај сите работни организации 
и кај општествено-политичките заедници. При тоа, 
ќе се издвои околу 1°/» од националниот доход за по-
полнување на постојаните и пазарните стоковни ре-
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зерви на нивото на федерацијата. Се проценува 
дека резервите на индустриски суровини би може-
те да ги задоволат потребите на производството за 
ЈВ до 2,5 месеци, а резервите на прехранбени про-
изводи потребите на трговската мрежа во исклучи-
телни прилики за 3 и до 6 месеци. 

Девизни резерви треба да се остварат во кон-
вертибилна валута, и тоа во височина која ќе из-
несува во 1970 година око^у 6 милијарди динари 
^o конвертибилна валута. 

4. СТОКОВНО-ПАРИЧНИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗА-
ЦИЈА НА ПЛАНОТ 

Во условите на стабилизационата политика 
треба да се осигури и по структурата и по динами-
ката да се формираат усогласени стоковни и ку-
повни фондови. Сите форми на потрошувачката на 
сите нивоа ќе можат да се реализираат само од 
остварениот доход, односно од средствата реализи-
рани според утврдените прописи. 

Предвидливите можности за формирање аде-
кватна структура на стоковните и паричните фон-
дови, по основните оддели на општественото произ-
водство и. потрошувачка, ќе претставуваат глобална 
основа за осигурување стабилна рамнотежа на раз-
војот во наредниот период. 

Развојот на стопанскиот систем и мерките на 
економската политика нужно ќе ја следат динами-
ката на производството и реализацијата, како и про-
цесот на измената на структурата во понудата и ба-

f рачната. Во тој процес активна улога ќе има кре-
^итно-монетарниот механизам и надворешно-тргов-
скиот и девизниот режим заради ф о р м и р а в на 
адекватна структура на платежно-куповната ба-
рачка и нејзино влијание врз структурата на произ-
водството, извозот, увозот и соодветната понуда. 

Размената со странство во предвидениот обем и 
структура ќе придонесе, низ целиот период, за усо-
гласување на структурата на стоковните фондови 
со барачката. 

Расположивиот обем на опремата и други инве-
стициони добра, како и на репродукционите матери-
јали за внатрешна потрошувачка, ќе се формира 
по размената са странство на повисоко ниво во од-
нос на домашното производство и соодветните ку-
повни фондови. Со тоа ќе бидат создадени преду-
слови за осигурување постабилни односи на овој 
сектор на понудата и барачката. Во процесот на 
Либерализацијата на извозот, цените и .пазарот, ќе 
дојде до поголема диверзификација на производ-
ството и до посилно лијание на размената со стран-
ство врз воспоставувањето на стоковно-паричната 
рамнотежа. Поради тоа, ќе биде и поеластично деј-
ствувањето на кредитно-монетарниот механизам и 
другите инструменти на стопанскиот систем зара-
ди одржување на урамнотежените односи. 

На подрачјето на ^производствената потрошу-
вачка расположивите стоковни фондови по разме-
ната со странство ќе се формираат на нешто по-
ниско ниво од очекуваното ниво на домашното про-
изводство. Ваквиот развој ќе го овозможи полити-
ката на побавно движење на општата потрошувач-
ка (расходи на државната управа, интервенции 
и ел.) и соодветната куповна барачка, како и поли-
тиката на создавање услови за зголемување на из-
возот од овој сектор на производството, а со тоа и 
За формирале девизни резерви заради стабилизаци-
јата. Процесот на диверзификацијата на куповната 
Сарачка, наспоредно со растежот на животниот стан-
дард, ќе бара соодветни измени и во структурата на 
потрошувачката. Ќе дојде до посилно поместување во 
правец на намалување учеството на храната и зго-
лемување на учеството на индустрискиот и друг 
состав, кој му одговара на повисокото ниво на жи-
вотниот стандард. Текуштите мерки на кредитно-
монетарната политика, размената со странство и 
Другите инструменти на системот ќе осигурат одр-
жување на односите на рамнотежата помеѓу купов-
ните и стоковните фондови и на ова подрачје. 

III 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
Основните цели на развојот требала се постиг-

нат со се послободна активност на самостојните но-
сители на економските одлуки, со нивниот интерес 
да го оптимализираат својот доход, како и со мерки 
за остварување на материјалните предуслови за 
стабилност. 

Развојот на општите услови за стопанисување 
во наредниот период ќе биде насочен кон поната-
мошно зајакнување на оние елементи во системот 
што го поттикнуваат творештвото на работните луѓе, 
продуктивноста на нивниот труд и ефикасноста на 
работењето, што во се поголема мера ќе ги афирми-
раат предимствата на системот на општественото 
самоуправување како систем на поцелосно обедину-
вање на работниот човек со средствата за производ-
ство и резултатите на работата. Развојот на систе-
мот треба да овозможи објективните економски за-
конитости да доаѓаат до понепосреден израз во сто-
панските и општествените движења, во основните 
односи во распределбата и размената. Суштествен 
елемент ќе биде и развивањето на условите за подо-
следна распределба според трудот, како помеѓу заед-
ницата и работните организации и меѓу работните 
организации, така и во рамките на работните орга-
низации. 

Развојот на стопанскиот систем се повеќе ќе ја 
поттикнува самостојната деловност на работните ор-
ганизации, но наедно постепено ќе ги заострува 
условите за стопанисување, за да се влијае и со 
тоа врз интензификацијата и поголемата селекција 
во стопанството. 

За што поуспешно решавање на специ-
фичните проблеми на стопанскиот и опште-
ствениот развој на територијата на одделни 
републики, а во зависност од разликите во 
степенот на развиеноста и нивото на про-
дуктивноста на трудот, мерките и инстру-
ментите на стопанскиот систем што ги 
утврдува федерацијата во рамките на оп-
штата југословенска економска и развојна 
политика и на единствениот стопански си-
стем треба да им остават доволно можност 
на републиките, според своите конкретни 
услови, своите планови, со законодавството 
и со други инструменти поцелосно да ре-
гулираат одделни прашања. 

За да им се овозможи на работните ор-
ганизации и на нивните асоцијации ^ д о л -
горочно да го планираат својот развој и 
работење за да обезбедат што подоследна 
реализација на односите по одделни гранки 
и основни групации, според принципот на 
реформата, сојузните органи ќе ги проучат 
инструментите во областа на цените и ра-
спределбата, нивното влијание врз усло-
вите на стопанисувањето и развојот на од-
делни дејности односно подрачја, а посебно 
— дејството на мерките на царинската по-
литика, девизниот режим, инвестиционата 
и кредитната политика и др., како и оправ-
даноста на отстапувањето од единствените 
критериуми. Ќе се утврдат роковите до 
каде важат поповолните услови на стопа-
нисувањето за одделни групации. По потре-
ба ќе се преземаат и мерки заради спречу-
вање на создавањето на нови неоправда-
ни диспаритети на цените. 

Во согласност со Основите на систе-
мот па општественото планирање (Тезите) 
ќе се донесе закон за општественото плани-
рање, кој материјата на системот на опште-
ственото планирање правилно ќе ја регу-
лира. 

Самоуправување и стопанисување во работните 
организации 

Реформата значително ја прошири материјал-
ната основа на самоуправувањето на работните ор-
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ганизации и даде пошироки рамки за политиката на 
распределбата на доходот ЂО работните организации 
која ќе поттикнува кон унапредување и проширу-
вање на материјалната основа на работењето зара-
ди обезбедување стабилни основи за пораст на лич-
ните доходи и на животниот стандард. Општествено-
но литичките заедници, особено федерацијата,, со 
свои планови и мерки на економската политика 
кон остварувањето на доход и понатаму ќе ги раз-
виваат општите услови на стопанисувањето во ра-
ботните организации во најголема мера ќе го прават 
зависно од достигнатото ниво и порастот на продук-
тивноста на трудот. Унапредувањето на економиката 
на работењето и зголемувањето на доходот на работ-
ните организации врз таа основа треба да стане при-
марен^ критериум во донесувањето на сите деловни 
одлуки. За тоа ќе придонесе понатамошното намалу-
вање на учеството на факторите надвор од стопан-
ството во распределбата. 

При тоа ќе се сузбиваат тенденциите на 
стопанските организации да им се ускра-
туваат самоуправните права и на штета на 
стопанството да им се менуваат односите во 
распределбата. Еден од основните фактори 
и услови на. егзистенцијата на секоја ра-
ботна оргашЈзација во уште поголема мера 
ќе стане сопствената акумулативна спо-
собност, и врз таа основа способноста во 
својот развој таа да држи чекор со разво-
јот и достигањата во нашето и во странско-
то стопанство, особено во поглед на конти-
нуираното планирање. 

Почнувајќи од 1967 година lft/o од по-
стојниот 2дополнителен придонес од лич-
ниот доход од работен однос, што е воведен 
како приход на заедничките резерви на 
стопанските организации со важност до 
крајот на 1966 година, ќе му се остави на 
стопанството. Другите 1°/в од 2% на овој 
придонес ќе станат редовен приход на со-
јузниот буџет од почетокот на 1967 
година. Ќе се укине ограничувањето 
на вложувањата во посебни дејности (из-
двојување на 25°/о. од инвестиционите сред-
ства на посебна сметка) — освен вложува-
њата во административни згради. Со тоа 
ќе се зголемат материјалните можности на 
стопанството за поуспешно совладување на 
проблемот за адаптација кон новите усло-
ви на стопанисувањето. 

Унапредувањетр на општествено-економскиот 
систем во согласност со целите и интенцијата на 
стопанската реформа ќе создаде во работните орга-
низации суштествен предуслов за интензивирање 
на стопанисувањето и за зголемување на продук-
тивноста на трудот. Напорите на работните органи-
зации ќе бидат насочени кон подобрување на те-
хнологијата и организацијата на работата со вове-
дување современи методи на работа и кон намалу-
вање на трошоците на работењето, воведување со-
времен асортиман на производи и максимално ко-
ристење на капацитетите со проширување на пла-
сманот на домашниот и на странскиот пазар. Тие 
резултати ќе бидат остварени со побрзо развивање 
на специјализацијата и кооперацијата во национал-
ни и меѓународни размери и со организирање на 
производство во рамките на пошироки интегрирани 
деловни групации. 

Ќе се преземат итни мерки за усогла-
сување на административно-техничкото ра-
ботење со потребите на поинтензивно™ сто-
панисување, пред се со воведување совре-
мено книговодство, со примена на соодвет-
ниот контен план, кој ќе се ограничи на 
основните односи на заедницата со работ-
ните организации и ќе создава полни мо-
жности за секоја од нив според своите соп-
ствени потреби да го организира натамо-
шниот увид во своето финансиско работе-
ње. Со примена на современите методи ќе 

_се скрати времето за добивање на потребу 
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ните анализи и за издавање разни управ-
ни акти неопходни за несмеќавана работа 
на стопанските организации и дрзтите слу-
жби. Треба да се забрза ликвидацијата на 
сите оние обврски што неоправдано го ан-
гажираат времето на работните организа-
ции и работните луѓе. 

Самоорганизирање^ засновано врз еко-
номски интереси на производителите и ра-
ботните организации ќе биде поттикнува-
но и насочувано и со договори џо рамките 
на асоцијации на производители и со се 
послободно движење на средствата. Со по-
соодветни прописи ќе се подобрат условите 
за воспоставување на ^ разни современи 
форми на соработка и интеграција (здру-
жени претпријатија, различни асоцијации 
на производители и ел.). 

Натаму ќе бидат разработени и подо-
ел едно применувани прописите со кои се 
регулираат договорните и други обврски, 
вклучувајќи ги и обесштетувањата. При 
тоа, ќе биде потребно, во долгорочна делов-
на соработка да се настојува на трајност и 
придржување кон заемните обврски, кон 
утврдените и договорените цени и кон дру-
гите услови на соработката. 

Својата деловна и развојна политика и 
методите за остварување на оваа политика 
работните организации ќе ги утврдат со 
своите планови. Овие планови ќе станат 
една од погодните основи во планирањето 
на развојот на пошироки деловни групации 
и дејности. 

Во системот на распределбата според трудот во 
работните заедници ќе се оствари можност секој 
работник во најголема мера да влијае врз условите 
на својата работа: од основните одлуки во непосред-
ниот процес на работата до утврдувањето на делов-
ната и развојната политика на својата работна орга-
низација и здружените работни организации. Во 
пошироко општествено организираното производ-
ство основна клетка на самоуправувањето и на ра-
спределбата на доходот се повеќе ќе биде техноло-
шки и економски заокружената работна единица, 
чиј доход ќе ги одразува резултатите на нејзината 
работа и стопанисување и ќе ги стимулира работ-
ните луѓе постојано да ги подобруваат овие резул-
тати. При тоа ќе дојде и до поголема диференција-
ција во личните доходи помеѓу продуктивните и 
помалку продуктивните работници. 

Се очекува дека работните организации 
ќе овозможат талентираните работници, 
пронајдувачите и добрите организатори на 
производството, во согласност со нивниот 
придонес за подигањето на ефикасноста на 
стопанисувањето, да остваруваат и многу, 
високи лични доходи. Тоа ќе ги поттикна 
талентираните работници и стручњаците 
кон унапредување на технологијата и орга-
низацијата на производството и работењето. 

Покрај другите елементи, во плановите 
на работните организации однапред ќе се 
утврди односот помеѓу личната и заеднич-, 
ката потрошувачка и фондовите, во зави-
сност од развојната политика на работните 
организации. Во новите услови работните 
организации треба мерилата на учеството 
на работниците во остварениот доход, по 
правило, да ги утврдуваат за подолго време. 

Со ревалоризацијата ќе се зголеми 
амортизацијата, а релативно ќе се намали 
доходот во работните организации, со што 
ќе се добие пореална основа за калкула-
ции и распределба на доходот, како и за 
формирање на личните доходи. 

Ревалоризацијата на основните сред-
ства и доведувањето на вредноста на овие 
средства на реално ниво на цените, во со-
гласност со спроведената реформа ќе соз-
даде пореална основа за поцелесообразно 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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утврдување на политиката и на отопите на 
амортизацијата. 

Заради поадекватно користење на 
амортизацијата, што треба да ја забрза ре-
конструкцијата и модернизацијата на сред-
ствата, ќе се извршат соодветни измени во 
режимот за формирање и користење на 
амортизаци ј ата. 

Ревалоризацијата ќе се спроведе со 
состојба на 31 декември 1966 година. Со тоа 
во врска, ќе се изврши намалување на сто-
гове на каматите на деловниот фонд. 

Заедницата ќе ги пропишува долните 
— задолжителни стопи на амортизацијата. 
При определувањето на задолжителни-
те стопи ќе се води соодветна политика во 
согласност со потребите на развојот на од-
делни дејности и со барањата на совре-
мениот технички и технолошки напредок. 
Покрај тоа работните организации самите 
ќе ги определуваат своите стопи на аморти-
зацијата во согласност со развојната поли-
тика, со што амортизацијата ќе има пора-
ционална економска функција. 

За да можат работните организации 
успешно да водат подолгорочна политика 
на работењето и развојот, ќе се обезбеди 
стабилност на основните услови за нивната 
работа и развој. При утврдувањето на по-
блиските услови за стопанисување, во вид 
на конкретни мерки и законски прописи, 
ќе се проверува заедно со работните орга-
низации усогласеноста на тие мерки и про-
писи со утврдените принципи. За да имаат 
време работните организации да се прила-
годат кон мерките на текуштата економска 
политика, овие мерки, по правило, ќе се 
утврдуваат најмалку на три месеци пред 
нивното влегување во сила. 

Нов квалитет во развојот претставуваат само-
стојноста, самоуправноста и понепосредната заин-
тересираност на работните организации на опште-
ствените служби за рационално работење врз база 
на распределбата на доходот според трудот. Со 
надминувањето на буџетските методи за финан-
сирање на општествените служби ќе се создадат 
услови заедниците на работните луѓе на тие дејно-
сти понепосредно да одлучуваат за меѓусебните од-
носи и за условите на сопствениот развој, заради за-
доволување на општествените потреби. Во врска со 
тоа ќе бидат преземени и далекусежни мерки заради 
суштинска промена на односите помеѓу овие слу-
жби и колективните и индивудалните корисници 
на нивните услуги, во таа смисла што тие односи 
се повеќе да се засноваат врз деловни принципи. 

До крајот на 1967 година ќе се проучи 
и ќе се утврди начинот за формирање на 
цените во општествените дејности, имајќи 
предвид дека за напуштањето на буџетски-
от начин на финансирање и за што подо-
следна примена на системот на доходот и 
самоуправувањето во овие дејности, тоа е 
суштествен предуслов. 

Исто така е потребно финансиското ра-
ботење на општествените и други служби 
што ft натаму се финансираат од буџетот 
што побргу да се ослободи од пречките што 
го спречуваат воведувањето на принципот 
на доходот. 

Политика и режим на цените 
Во политиката на цените утврдена со 

реформата се тргнува од односите на це-
ните на стоките и услугите, засновани врз 
пополното дејство на законот на пазарот 
врз нивото и односите на цените и врз по-
значајното дејство на странскиот пазар врз 
односите на домашниот пазар преку един-
ствен валутен курс. Неопходните отстапу-
вања се засновани врз развојната поли-
тика, кога е нужно со соодветна царинска 
заштита и други мерки да се олесни и 
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поттикне развојот на определени дејности 
заради нивното поадекватно вклучување во 
меѓународната поделба на трудот или да 
се утврди нивото на цените на производите 
и услугите што во основата не се или не 
можат да бидат предмет на меѓународна 
размена, а кое' ниво им одговара на потре-
бите на развојот на овие дејности и на 
складниот развој на стопанството во це-
лина. 

Со стопанската реформа се променети 
нивото и односите на цените. Во однос на 
нивото пред реформата, цените на произ-
водителите на индустриски производи се 
зголемени за 13°/о, во што цените на сред-
ствата за работа за 4°/о, на суровините и ма-
теријалите за репродукција за 193/о и на 
потрошните стоки за 12%. Цените на про-
изводите од експлоатација на шуми се зго-
лемени за 35%, а на железничкиот превоз 
на стоки за 32%. Во однос на 1964 година • 
откупните цени на земјоделските производи 
се зголемени за 33%. Цените на услугите се 
усогласени со овие односи на цените. 

Во согласност со усвоената политика на цените, 
а во рамките на политиката на развојот утврдена со 
планот, нивото и релативните односи на цените за 
одделни производи и услуги ќе се формираат спо-
ред условите на пазарот. Дејствувањето на пазарот 
во нашите услови го вклучува и општественото 
насочување и усогласување на развојот и со соод-
ветната политика на цените. За производителите и 
другите учесници во размената, цената треба да 
биде објективно дадена големина врз која тие можат 
да влијаат само со економски постапки како што се 
подобрување на квалитетот, подобро прилагодување 
кон структурата на барачката итн. Таквите цени 
даваат пообјективни мерила на продуктивноста и 
економичноста, создаваат услови за подоследна 
примена на принципот на распределбата според 
трудот, ја поттикнуваат иницијативата на стопан-
ските организации за порационална употреба на 
производствените фактори и изборот на економски 
најцелесообразната производствена ориентација. 

Усогласеноста на стоковните и куповните фон-
дови односно стабилноста на валутата, поголемата 
отвореност на нашиот пазар спрема меѓународните 
пазари односно послободната надворешно-трговска 
размена претставуваат неопходни услови за одржу-
вање на стабилни односи на цените. 

Режимот ра цените треба во принцип да се за-
снова врз слободно формирање и слободно догова-
рање на цените на пазарот и да осигурува спрове-
дување на утврдената политика на цените. Цените 
на услугите на општествените дејности ќе се фор-
мираат во зависност од специфичностите на од-
делни дејности, што бара пронаоѓање соодветни 
критериуми. 

Политиката на цените ќе ја спроведу-
ваат факторите во стопанството и надвор 
од него со мерки насочени кон усогласу-
вање на односите на производството и по-
трошувачката и кон побрзо зголемување 
на продуктивноста и економичноста на про-
изводството. За тоа ќе служи особено моне-
тарно-кредитната политика, политиката на 
увозот и извозот, политиката на даноците 
и придонесите, подобрата организација во 
прометот, користењето на материјални и 
девизни резерви. 

Заради постабилни движења на паза-
рот, во текот на 1966 и 1967 година ќе се 
пристапи кон формирање поголеми девиз-
ни резерви, кон поголеми и структурно 
поцелосни стоковни резерви, а посебно на 
прехранбени производи и некои репродук-
циони материјали. 

^ Сојузниот данок на промет ќе биде по-
веќе издиференциран за да се користи во 
поголема мера коко инструмент за регули-
рање на пазарните односи и за планско 
усогласување и насочување, посебно кога 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 



Среда. 13 јули 1966 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

треба да се влијае врз ограничувањето или 
зголемувањето на потрошувачката, а со тоа 
и на< производството на стоки. Администра-
тивните интервенции треба да претставу-
ваат само исклучително и привремено сред-
ство ако би настапиле сериозни^растројства 
во нормалното одвивање на општествената 
репродукција. Поради тоа тие треба да би-
дат што понапред направени непотребни, 
отстранувајќи ги со соодветни економски 
мерки материјалните односи што доведу-
ваат др нивната примена. 

Во текот на 1966 година ќе се започне 
со постепено напуштање на сегашниот ре-
жим на задржани цени за одделни произ-
води и групи производи односно услуги за-
висно од условите на пазарот. Овој процес 
ќе се поврзува со постепената либерали-
зација на увозот на стоки а паралелно со 
тоа ќе се одвива процесот на ослободување 
на сега задржаним цени на стоките. Во 
согласност со тоа треба да се овозможи 
послободно формирање на цените на тр-
говските организации. 

Системот на општествена .контрола на пазарот 
и на цените < ќе се воспостави како составен дел 
од општественото планирање, како општествено вли-
јание врз спонтаните движења на пазарот, како 
елемент на самоорганизирање^ на работните ор-
ганизации за да се овладее со овие движења и да 
се влијае врз нив, што првенствено се остварува 
со економски средства и на начин кој му одговара 
на нашиот стопански систем. 

Остварувањето на општествена контрола и вли-
јание врз цените треба во поголема мера да биде 
работа на договор на самите работни организации 
заинтересирани за воспоставување на. економски 
обусловени, стабилни односи во цените. За тоа треба 
да придонесе и донесувањето на прописи за совре-
мена организација на прометот, за стоковните, де-
визните И финансиските резерви и за меѓусебните 
обврски од деловните односи. 

Општествената контрола на цените ќе 
- се регулира со посебен закон, во кој, по-

» крај другото, ќе бид£ определено какви ин-
тервенции на подрачјето на цените можат 
да се применат и кои се надлежностите на 
одделни органи. 

Во наредниот период неизбежното поместување 
на општото ниво на цените треба да се задржи во 
такви рамки што да не предизвикува растројства 
на пазарот и во основата да се запазат односите на 
цените утврдени со реформата и стабилен курс на 
динарот. Извесно движење на нивото на цените во 
овие граници е обусловено со брзиот развој на сто-
панството и движењето на цените на светскиот 
пазар. 

Надлежните органи ќе го следат и ана-
лизираат движењето на цените и нивното 
влијание врз положбата и развојот на од-
делни дејности и ќе преземаат соодветни 
мерки заради остварување на основните 
цели на овој план и на стопанската ре-
форма. 

Девизен и надворешнотрговски режим 
Повисокиот степен на развиеноста во кој влегува 

нашето стопанство и насоките и целите на рефор-
мата ќе создаваат се постабилни и поповолни усло-
ви за пошироко поврзување на домашниот пазар и 
домашното производство со странските пазари, по-
брзо унапредување на надворешнотрговската раз-
мена, поефикасно вклучување на стопанството во 
меѓународната поделба на трудот и нивното влија-
ние врз создавањето на современо стопанство. 

Во рамките на општите принципи на 
единствениот стопански систем, еднаквите 
услови за стопанисување и стекнување до-
ход, трајниот девизен и надворешнотр-
говски режим треба на нашите претприја-
тија во согласност со нивниот интерес за 

зголемување на својот доход, да им обез-
бедат либерална размена со странство, са-
мостојно стапување во кредитни односи, 
кооперација, стекнување девизи и слободно 
располагање со нив и ел. Во условите на 
конвертибилност регулирањето на увозот 
и извозот ќе се врши со вообичаените мер-
ки на кредитната, даночната и царинската 
политика. 

Мерките на стабилизационата политика, на уво-
зот и извозот и на девизниот и надворешнотргов-
скиот режим треба да обезбедат запазување на ре-
алниот девизен курс, стабилност и рационални еко-
номски односи во цените и со тоа да овозможат по-
зитивно дејство на економските критериуми на 
странските пазари врз нашето стопанство. Сите 
овие мерки заедно со стабилизацијата на стопан-
ството ќе доведат до конвертибилност на динарот. 

Во преодниот период, во согласност со 
зголемувањето на производството, извозот 
и реалните можности во одделни фази на 
развојот, девизниот и надворешнотргов-
скиот режим, како и другите мерки на еко-
номската политика, ќе бидат насочени кон 
создавање услови за либерализација на од-
носите со странство и постигање конверти-
билност на динарот. < 

Девизниот и надворешнотрговскиот ре-
жим во преодниот период се опираат врз 
следните елементи: 

Постепена либерализација на увозот на 
сите видови стока. Процесот на либерали-
зација, во согласност со материјалните 
можности, треба да оди паралелно на сите 
подрачја — репродукциони стоки, стоки за 
широка потрошувачка и опрема. Ќе се оди 
кон тоа либерализацијата на репродукци-
они материјали да се поврзува со либера-
лизацијата на увозот на соодветни финални 
производи. Обемот на стоките што ќе биде 
либерализира^ секоја година ќе се зголе-
мува, додека не се постигне да биде увозот 
слободен, при вообичаени регулирања. 

До постигањето на конвертибилноста 
на динарот еден дел од увозот на стоки ќе 
биде регулиран, при што ќе се комбинираат 
мерките на девизниот и надворешнотргов-
скиот режим. Обемот на стоките чиј увоз 
ќе биде регулиран, постепено ќе се нама-
лува, 

Регулирањето на нелиберализираниот 
дед на увозот ќе се врши со еластична при-
мена на глобални девизни квоти, девизни и 
стоковни контингенти и увоз врз база на 
договор со банката. Во текот на 1966 година 
ќе се донесат прописи за регулирање на 
увозот, за девизната стимулација, за рас-
полагањето и прометот со девизи, за из-
возот на опрема на кредит и за ангажи-
рање јавни и приватни странски средства. 

Во согласност со платнобилансните 
можности, во преодниот режим почнувајќи 
од 1967 година на стопанските организации 
што остваруваат извоз на претежен дел 
свои производи и услуги ќе им се остава 
значителен дел од остварените девизи. 

Со политиката насочена кон заштита 
на домашната индустрија и другото сто-
панство, нема да се овозможи да се толе-
рира ниската продуктивност на трудот, не-
оправдано високите цени на домашниот па-
зар и монополот.-

Во преодниот режим ќе се применува 
девизна стимулација која за одделни сто-
пански организации ќе се зголемува про-
гресивно зависно од интензитетот на нив-
ниот извоз во однос на вкупното производ-
ство. Средствата добиени по основот на де-
визната стимулација служат за плаќање за 
увоз на репродукциони материјали, опрема 
и др., и во рамките на прописите на девиз-
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циот режим исплатите се вршат слобод-
но, без никаква дополнителна администра-
тивна процедура. 

Работната организација девизните сред-
ства остварени со извоз ги задржува на 
својата девизна сметка и со нив располага 
во согласност со прописите на девизниот и 
надворешнотрговскиот режим. Од таа де-
визна сметка стопанската организација мо-
же оној дел" од средствата во форма на ре-
тенциона квота трајно да го задржи и пона-
таму да го користи било за сопствени пла-
ќања, било за здружување со други прет-
пријатија, или за орочување кај банката. 

Ретенционата квота и делот на аморти-
зацијата што може да се употреби за на-
бавка на опрема во странство, ќе се движи 
во согласност со либерализацијата на увозот 
на опремата. Интегрираните претпријатија 
и претпријатијата што имаат долгорочен 
договор за кооперација можат да го здру-
жуваат делот на амортизацијата што може 
да се употреби за купување опрема во 
странство. 

Извозот на стоки, во начело, станува 
слободен. Ќе се задржат само незначителни 
и повремени потребни ограничувања и на-
сочувања, кои треба да се остваруваат, пред 
сб, по пат на спогодби на производители-
те. Склучувањето ка годишни и долгого-
дишни договори за размена треба да се 
врши со претходна широка консултација 
на стопанските организации и извозниците. 

Покрај девизната сметка и девизните 
стимулации, извозот на стоки и услуги ќе 
се стимулира со краткорочна и долгорочна 
кредитна политика, со користеле разни 
инструменти и олесненија за увоз на ре-
продукциони материјали за производство 
наменето за извоз, за заедничко производ-
ство за трети пазари^ кооперација и др. 

Стопанските организации во границите 
на средствата со кои распологаат самостој-
но врз базата на ретенциона квота и дел 
на амортизацијата, можат да ангажираат 
странски кредити за увоз на опрема, и да 
ги употребуваат овие средства за отплату-
вање на кредитите. Стопанските организа-
ции и банките склучуваат заеми самостојно 
и непосредно во заемна соработка, врз ба-
за на сопствена гаранција или гаранција 
на повеќе стопански организации или бан-
ки Носителите на обврската по заемите ќе 
вршат отплатување на заемите од средства-
та што ќе ги остварат со извоз и од делот 
на амортизацијата. Потребно е да се про-
наоѓат разни форми на ангажирање и ко-
ристење на странски капитал и да се на-
сочи тој кон сб пошироки форми на коопе-
рација и интеграција, заедничко производ-
ство итн. 

За да имаат работните организации 
полна сигурност при склучувањето на соод-
ветни кооперантски договори со партнери 
во земјата и во странство, потребно е да им 
се овозможи, во процесот на либерализаци-
јата на увозот, располагање со девизните 
средстга остварени по тој основ за овие 
цели. 

Ќе се утврди кои финансиски обврски 
во странски средства за плаќање треба и 
натаму да презема федерацијата. 

Стопанските организации, заедно со 
банките и здруженијата, ќе го зголемуваат 
своето учество во кредитирањето на изво-
зот на опрема, со повеќе деловност и еко-
номски критериуми. 

Со долгорочни извозни и кредитни 
аранжмани ќе се создадат услови за раз-
вој на современи капацитети. 

Со организациони мерки и со други средства 
треба да се унапреди работењето на банките,-мре-
жата на надворешната трговија во земјата и во 
странство и да се овозможи пошироко и понепо-
средно поврзување на стопанските организации со 
странското стопанство. Треба да му се посвети по-
себно внимание на организирањето на надворешно-
трговската размена, настапувањето на нашите прет-
пријатија во деловен контакт со странски партнери 
и да се обезбеди заштитата на интересите на сто-
панството. Исто така, преку банките треба поорга-
низирано да се пристапи кон користење странски 
кредити и кон пласирање наши стоки на кредит. 

Заради интензивирање на економските односи 
со странство поефикасно ќе се користат постојните 
и ќе се создаваат и оспособуваат соодветни нови ин-
ституции за проучување на конјунктурните движе-
ња на странскиот пазар. Покрај тоа, ќе се изврши 
децентрализација на девизното работеле на сите 
овластени банки и со тоа ќе се засили улогата на 
банките за поефикасно вршење на надворешно-
трговски и финансиски работи, како и други инсти-
туции за осигурување и реосигурување на стран-
ските кредити и за испитување на условите на кре-
дитите и задолжувањата. 

Проширена репродукција 
Во наредниот период работните организации 

како основни носители на проширената репродук-
ција и во стопанството и во општествените служби 
во сб поголема мера ќе ја преземаат грижата и од-
говорноста за решавање на пошироките заеднички 
проблеми на развојот. 

Со доследног спроведување на реформата на-
таму ќе се засилува интересот на работните организа-
ции за акумудирање, својствено на современото сто-
панство, и економската нужност да можат да опста-
нат и натаму да се развиваат само ако рационално 
стопанисуваат, ако создаваат оптимална акумулација 
и рационално ги вложуваат акумулираните сред-
ства. Поради тоа, ќе се проширува економскиот 
интерес на работните организации и на банките да 
ги вложуваат средствата таму каде што се пости-
гаат најголеми ефекти во поглед на зголемувањето на 
доходот. Во зависност од тоа, работните организации 
ќе ги вложуваат своите средства во сопственото 
претпријатие ако е тоа за нив најрент&билно, или 
ќе ги здружуваат со други работни организации, 
или ќе ги вложуваат во банки. Тоа ќе се постигне и 
со суштествено зголемување на економската заинте-
ресираност и општествената одговорност за вложу-
вање и користење на вложените средства. 

Во овој период ќе се развијат разни форми на 
стопанска и општествена интеграција што му одго-
вараат на современото стопанство. Работните орга-
низации ќе станат носители на усогласувањето, на-
сочувањето и поттикнувањето на тие процеси. Со 
натамошниот развиток на системот треба да се сти-
мулираат и насочуваат позитивните интеграциони 
движења. 

Постепено ќе се развива практиката на вложу-
в а в средства преку банките како и на заедничко 
вложување заради економично постигање на заед-
ничката цел. Работните организации ќе ги обедину-
ваат средствата заради 'решавање на такви пробле-
ми, како што се заедничките истражувачки, комер-
цијални или конструкторски служби, суровинската 
или енергетската база и слично. 

За да се создаде материјална заинте-
ресираност за разни форми на заеднички 
вложувања на работните организации не-
посредно или преку банките, со промените 
во системот ќе се обезбеди вложувачите, по-
крај вообичаената камата на дадениот кре-
дит, да остварзтваат и извесно учество во 
доходот што се создава со користењето на 
нивните средства. Вака остварените сред-
ства ќе влегуваат во доходот на работните 
организации. Банките ќе можат давањето 
на кредитот за определени намени да го 
обусловуваат и со соодветни ефекти. 
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Циркулацијата на средствата за проширена ре-
продукција преку банките суштествено ќе се зго-
леми. Потрајна цел на преливање™ на овие сред-
ства преку банкарскиот систем ќе биде средствата 
да се вложуваат во дејности и претпријатија во Кои 
ќе бидат најбрзо активирани и во кои ќе се пости-
гне најголем доход. 

Новите односи помеѓу банката и претпријатија-
та обусловуваат да можат банките да се здобиваат 
со свој кредитен потенцијал во непосреден деловен 
однос со работни и други организации, граѓани и 
општествено-политички заедници. На тој начин бан-
ките, како деловни организации, ќе го засноваат 
својот однос со стопанството и со другите носители 
на средства врз база на заемен економски интерес. 

Во натамошниот развој на банкарскиот систем 
треба да се создадат такви услови што ќе го заси-
луваат интересот на работните организации да ги 
вложуваат во банките своите слободни средства, што 
ќе обезбедат деловна самостојност на банките и 
нивна материјална заинтересираност и одговорност 
за пласирање на средствата и за нивно мобилизи-
рање и активирање. .Банките треба да станат рамно-
правни деловни партнери на работните организации 
и значителен фактор во спроведувањето на полити-
ката на проширена репродукција и во обезбедува-
њето на ефикасност на инвестициите. 

Во текот на 1966 година ќе се донесат 
прописи со кои натаму ќе се употполнува 
системот на формирање единствен пазар на 
општествените средства и послободно цир-
кулирање на инвестиционите средства со 
воведување вредносни хартии и други фор-
ми на прометот на средствата на работните 
организации и банките. Ќе се преземаат 
потребните мерки за да се оспособи бан-
карскиот апарат што побргу да ги преземе 
новите функции во процесот на репродук-
цијата. 

Во 1966 година ќе се преземаат ната-
мошни мерки вложувањата во трајни обр-
тни средства на работните организации да 
се вршат од остварената акумулација За 
таа цел ќе биде потребно да се направат 
посебни напори заради примена на еластич-
ни и ефикасни методи за формирање на 
средствата. 

Во принцип, нестопанските дејности на ист на-
чин ќе се вклучуваат во банкарскиот и кредитниот 
механизам како и стопанските дејности 

Сродните или со економски интереси органски 
поврзаните групации на работни организации ќе 
учествуваат, покрај другото, во утврдувањето на 
политиката, за проширена репродукција на својата 
дејност, договарајќи се и за најефикасните методи 
за реализација на таа политика. Овие договори ќе 
се однесуваат на основните прашања на поделбата 
на трудот и другите важни заеднички проблеми што 
претпријатијата во рамките на своите асоцијации во 
заеднички интерес треба да ги решаваат заеднички. 
Условите на стопанисувањето ќе ги поттикнуваат 
работните организации, врз основа на сопствените 
интереси и економската нужност, да ги вложуваат 
своите средства во дејностите чиј развој е услов за 
нивниот развој. 

Истовремено ќе се обезбеди влијание на опште-
ствено-политичките заедници, особено кога се во 
прашање области во кои процесот на проширената 
репродукција нема во целина да биде на соодветен 
начин регулиран со дејствувањето на економските 
законитости. Тоа влијание ќе се врши, првенствено, 
со создавање поповолни услови за вложувања таму 
каде што постојат за тоа определени општествени 
интереси. Тоа ќе се остварува со примена на еко-
номските мерки на подрачјето на цените, надво-
решнотрговскиот систем, амортизацијата, даночниот 
систем, монетарно-кредитниот систем, потоа со ко-
ристење и насочување на општествените резерви и 
друго. Влијанието на општествено-политичките за-
едници ќе се оствари врз основа на овластувањата 
и со помош на средствата што ги имаат тие во рам-
ките на стопанскиот систем. 

Насочувањето на проширената репро-
дукција ќе го врши општествената заедни-
ца и со регулирање на условите за користе-
ње странски финансиски средства. 

Парично-кредитна политика 
Парично-кредитната политика ќе биде насочена 

кон остварување што поголема усогласеност во ди-
намиката и структурата на стоковните и паричните 
текови и со тоа кон одржување на стопанската ста-
билност и развивање на позитивните тенденции во 
производството, продуктивноста на трудот и во еко-
номските односи со странство. За остварување на 
овие цели е нужно банките да ги применуваат ис-
клучиво економските критериуми во своето работе-
ње. Тоа важи за долгорочното и за краткорочното 
кредитирање. Основ за долгорочно кредитирање 
можат да бидат исклучиво акумулираните средства. 

Кредитната политика на подрачјето на кратко-
рочното кредитирање ќе го обезбеди нужниот сте-
пен на ликвидност кој, во согласност со порастот на 
стопанската активност, е неопходен за вршење на 
производството, распределбата и прометот. Монетар-
ните фактори не смеат да претставуваат извор на 
експанзија на барачката, но ни фактор за забаву-
вање на порастот на стопанската активност за која 
постојат материјални можности. Со селективни мер- л 

ки ќе се придонесува да се остварат целите на еко-
номската политика и условите за нивното остварува-
ње воопшто и посебно на полето на производството, 
порастот на продуктивноста на трудот и економ-
ските односи со странство. 

Краткорочни кредити ќе им се даваат 
на кредитно способни стопански организа-
ции што работат во согласност со барањата 
на домашниот и странскиот пазар. Стопан-
ските организации што имаат непокриени 
загуби нема да добијат кредит. Нема да се 
дозволува давање и користење на кратко-
рочни кредити за вложувања во трајни 
обртни средства, а ќе се спречува и обно-
вувањето на краткорочните кредити за таа 
цел. Со краткорочни кредити нема да се 
финансира финалната потрошувачка и ин-
вестициите. Потрошувачки кредити, како и 
кредити при продажба на опрема и ел., 
се повеќе ќе даваат оние работни органи-
зации што се заинтересирани за продажба 
на стоки на кредит. Со создавањето на ре-
зерви и обртни фондови и со нивното ко-
ристење треба да стане непотребно досе-
гашното давање краткорочни кредити за 
нерамномерииот прилив на средствата на 
општествено-политичките заедници и оп-
штествените служби. 

Одобрувањето на краткорочни кредити ќе се по-
врже со објективните критериуми што овозможуваат 
еластично водење на економската политика во рам-
ките на прометниот процес. 

Емитувањето на пари ќе се сведе во економски 
неопходните рамки, при што по правило, емитува-
њето ќе се зголемува осетно побавно од реалниот по-
раст на производството. По потреба, емитувањето ќе 
биде и КОЛИЧИНСКИ ограничено. Политиката на еми-
тувањето ќе ја утврдува Сојузната скупштина. 

За да можат да се остварат горните 
цели на парично-кредитната политика, по-
требно е веќе во 1966 година да се усоврши 
постојниот кредитен систем. Доследно на 
тоа, треба да се оневозможи автоматско 
здобивање со право на кредит од страна на 
Народната банка и со тоа односите помеѓу, 
деловните банки и работните организации 
да се постават на деловна основа. 

Кредитните односи помеѓу банките и 
корисниците на кредити треба да бидат што 
помалку предмет на регулирање, за да им 
се создадат на банките потребните услову 
за примена на економските критериуми 
при одобрувањето на кредити. 

На банките треба да им се остави ши-
рока слобода во масирањето на сред-
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Ствата собрани во рамките на нивната бан-
карска активност (депозити по видување и 
сл.), за да одобруваат слободно кредити врз 
базата на овие средства во согласност со 
начелата на банкарското работење. Во таа 
смисла треба да се пропишуваат само ми-
нималните услови на кредитната способ-
ност. 

Во кредитните односи на Народната 
банка и на банките треба да се внесат по-
прецизни критериуми за кредитирање и да 
се обезбедат поефикасни инструменти за 
регулирање на кредитниот потенцијал на 
банките. 

Системот на кредитното регулирање 
треба повеќе отколку досега да се насочи 
кон регулирање на кредитниот потенцијал 
на банките, кон кредитни односи на бан-
ките со Народната банка на Југославија и 
кон поврзување определени кредити за по-
себни средства на банките. 

За да можат да се спроведат горните 
мерки треба да се воведат нови инструмен-
ти за циркулација на парите со цел за оле-
снување на слободните текови на финанси-
рањето. Во оваа смисла треба да се користи 
меница и да се воведе употреба на обврзни-
ци и други хартии од вредност. 

Re баде потребно да се дополнат и про-
писите за банкарското и кредитното рабо-
тење, а посебно за емитирањето на парите. 
Во согласност со интенциите на реформата, 
во 1966 година ќе се изврши суштествено 
стеснување на намените со повластени ка-
матни стопи за краткорочни кредити, што 
се регресираат од средствата на федера-
цијата. 

IV 
НАСЕЛЕНИЕ, ЗАПОСЛЕНОЈ И ПРОДУК-

ТИВНОСТ 
Вкупниот број на жителите е зголемен 

од 17,7 милиони во 1956 на 19,5 милиони во 
1965 година. Стопата на активноста на на-

' селението е намалена од 46,3% во 1953 на 
45% во 1961 година, особено поради поголе-
мото опфаќање на младината со редовно 
школување. 

Во периодот од 1957 до 1964 година бро-
јот на запослените во општествениот сек-
тор е зголемен за 64% или 6,3% годишно. 
Поради вака високиот пораст на запослено-
ста улогата на продуктивноста на трудот 
во општественото стопанство не дојде до 
пополн израз. Во однос на достигнатото ни-
во на производството, настанаа релативни 
вишоци на запослените во индустријата и 
во секундарните дејности во целина. 

Посебен проблем претставува недоволно 
развиената територијална, гранковна и про-
фесионална подвижност на работните луѓе, 
што ги отежнува проблемите на заложува-
њето и формирањето на соодветна струк-
тура на кадрите во работните организации. 

И покрај високиот пораст на запослено-
ста, во изминатиот период не беше можно 
да се оствари потполна запосленост, пред сб 
поради недоволните средства за проширена 
репродукција во споредба со високиот при-
тисок врз запослувањето вон земјодел-
ството. 

До 1970 година вкупниот број на жителите ќе се 
зголеми на око'лу 20,6 милиони, врз основа на про-
сечен годишен пораст од околу 220 илјади. Се пред-
видува дека стопата на активноста на населението 
ќе се задржи на сегашното ниво. Врз таквата стопа 
на активноста на населението ќе има големо влија-
ние порастот на бројот на пензионерите, поради се-
гашниот старосен состав на заложените, како и на-
големениот број на опфатената младина со школу-

вање. Просечниот годишен прираст на активното на-
селение ќе изнесува околу НО илјади. 

Изменетите услови на стопанисувањето, зголе-
мувањето на ефикасноста и интензивноста и заси-
лената улога на продуктивноста на трудот, ќе вли-
јае врз менувањето на улогата на порастот на запо-
сленоста во стопанскиот и општествениот развиток. 
Значително ќе се зголеми улогата на продуктив-
носта на трудот како фактор за зголемување на 
производството и националниот доход. Се смета 
дека стопата на порастот на запосленоста ќе биде 
пониска отколку што се остваруваше во периодот 
од 1957 до 1964 година. Ќе се менува и структурата 
на запосленоста, како по гранките и секторите, така 
и по квалификациите. Апсолутно и релативно ќе 
се зголемува бројот на кадрите од сите степени на 
стручност, посебно — на квалификуваните работ-
ници и на персоналот со средна стручна спрема. 

Се смета на следниве промени во кадровската 
структура на запослените во општествениот сектор: 

— во проценти 
1961 1970 

Вкупно запослени во општествениот 
сектор 100,0 100,0 

Од тоа: 
— со висока стручна спрема 3,6 4,4 
— со виша стручна спрема 2,0 2,4 
— со средна стручна спрема 10,6 15,4 
г - квалификувани и висококвали-

фикувани работници 28,5 35,9 
т - други 55,3 41,9 

Развојот во наредниот период ќе овозможи со 
запослување да се апсорбира целокупниот прираст 
-на активното население и да се продолжи натамош-
ното преливање на населението од земјоделството во 
неземјоделските дејности, иако побавно отколку до-
сега. Се смета на следниве промени во економската 
структура на населението: 

— во проценти 
1965 1970 

Вкупно население 100,0 100,0 
— земјоделско 47,3 43,8 
— неземј оде леко 52,7 56,2 
Активно население 100,0 100,0 
— земјоделско 54,1 49,5 
— ^земјоделско 45,9 50,5 

Бројот на занослените во општествениот сектор 
ќе се зголеми до 1970 година за околу 500 до 550 
илјади или 2,5 до 3% годишно. Со оглед на обемот 
на пензионирањето и другото текушто иссипување 
на запослените, бројот на новозапослените во истиот 
период ќе се зголеми за околу 1 милион, што прави 
30% од сегашниот број на запослените. Тоа дава го-
леми можности за подмладување на старосната 
структура на заложените и подобрување на квали-
тетот на заложените. Тоа бара соодветни напори 
што ќе биде нужно да се преземат при отворањето 
нови работни места, како и за активирање на ка-
дровската политика за да се постигнат при заложу-
вањето што поповолни резултати во составот и 
распоредот на запослените. Со предвидената запо-
сленог е можно да се запосли приливот на млади-
ната и на школуваните кадри. Се смета дека прили-
вот на кадрите за запослување од сите училишта ќе 
изнесува во овие пет години околу 620 до 660 илја-
ди. Ќе се зголеми бројот на запослените жени. Се 
смета дека учеството на жените во вкупниот број на 
заложените во општествениот сектор ќе се зголеми 
од 28% — на околу 32% во просек, додека ќе има 
значителни разлики по одделни подрачја и краи-
шта, со оглед на достигнатиот степен на развиено-
ста на стопанските и општествените дејности и нив-
ната структура. 

Сите работни места во производството 
и општествените служби, посебно раковод-
ните, треба да бидат изложени на постојана 
селекција врз основа на знаењето и способ-
носта, со што ќе се забрза промената на 
кадровската структура, ќе се стимулира по-
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стојаното усовршување на знаењата и спо-
собностите, и ќе се надмине сегашната про-
тивречност да се појавуваат, при постоење-
то на релативно неповолна кадровска струк-
тура, проблеми за запослување кадри со 
стручна спрема. 

И покрај големиот обем на запекувањето, во 
наредниот период не ќе може да се оствари полна 
запосленог, со оглед на тоа дека притисокот за 
премин од земјоделството во неземјоделски дејно-
сти ќе биде и натаму значителен и над можностите 
и расположивите средства на општествената репро-
дукција. како и потребите на стопанството и 
општествените служби за ново заложување. Во 
врска со тоа ќе постојат проблеми на недоволна за-
посленог, посебно во одделни недоволно развиени 
региони со посилно изразен пораст на населението. 
Поради тоа е нужно да се зголеми пошироката те-
риторијална и професионална подвижност на насе-
лението, а во согласност со потребите и можностите 
што ќе се создаваат за ново запослување во одделни 
региони и дејности, како и со начелото на слободна 
циркулација на општествените средства за проши-
рена репродукција. 

Земајќи ги предвид постојните тенденции и не-
посредните услови за стопанисување, се оценува 
дека во текот на првите две години на овој период 
ќе се оствари пораст на запосленоста од вкупно 2 
до 2,5°/о. Тешкотиите околу полното запослување по-
ради тоа ќе бидат поизразни во овие години. 

Со развојната политика и со мерките на сто-
панскиот систем ќе се дејствува врз разни дополни-
телни форми на економско активирање на населе-
нието, особено во некои индустриски гранки, потоа 
во угостителството и во други стопански и вонсто-
пански терцијарни дејности. Тоа ќе биде заложува-
ње со скратено работно време, повремено заштеду-
вање во дневниот, неделниот или сезонскиот врв на 
оптовареноста во производството и прометот, работа 
во домаќинствата и слично. Исто така е нужно да 
се поттикнува економското ангажирање и активи-
рање на населението со индивидуална работа во од-
делни стопански дејности. Таквиот начин на еко-
номско активирање на населението ќе овозможи 
не само создавање дополнителни средства за живот-
ниот стандард, туку во значителна мерка ќе при-
донесува и за надополнување на целокупната сто-
панска структура. 

Предвидениот развој на запослувањето во 
општествениот сектор при посилно активирање на 
населението со дополнителни форми на заложува-
ње, посебно во стопанските услужни дејности, ќе 
влијае врз промените во структурата на активното 
население. Се смета на следниве промени во струк-
турата на активното население до 1970 година во 
просек за целата земја, со тоа што ќе биде тоа раз-
лично по одделни подрачја: 

— во проценти 
1965 1970 

Вкупно активно население 100,0 100,0 
Од тоа: 
— примарен сектор 56,1 51,4 
— секундарен сектор 22,9 24,0 
— терцијарен сектор 21,0 24,6 

И во наредниот период се предвидува дека ќе 
дојде до привремено заложување работници во 
странство. Меѓутоа, треба да се создаваат такви 
економски услови на животот и работата, што ќе 
влијаат врз постепеното намалување на замину-
вањето на работа надвор од Југославија, посебно на 
квалификуваните лица. 

Заложувањето надвор од Југославија 
ќе се врши поорганизирано, обезбедувајќи 
им на нашите работници подобри социјал-
ни и работни услови со склучување на ме-
ѓудржавни договори и со други мерки. Ќе 
се преземат мерки работата во странство 
да се остварува што повеќе низ економ-
ската активност на нашите претпријатија 

во странство, пред се со изведување на 
градежни работи и слично. 

Врз побрзиот пораст на продуктивноста на тру-
дот ќе влијаат променетите услови на стопанису-
вањето, ^непосредната зависност на личниот доход 
на работникот од остварената продуктивност, побр-
зата модернизација и воведувањето на нова тех-
ника. Врз поголемата продуктивност треба да се 
влијае и со зголемување на ефикасноста на здрав-
ствената заштита, посебно со проширување на пре-
вентивата. Значително зголемување на продуктив-
носта и подобро користење на работното време се 
суштествени предуслови за остварување 42-часовна 
работна седмица до 1970 година. Сметајќи со сите 
овие услови, се очекува при предвидениот пораст 
на производството и запосленоста да се оствари го-
дишно зголемување на продуктивноста на трудот 
во општествениот сектор на стопанството од 6,0 до 
7,0% годишно. Меѓутоа-, земајќи го предвид скра-
тувањето на работната недела, часовната продук-
тивност на трудот треба да се зголеми годишно за 
околу 9Уо, 

Врз развој ат на запосленоста и на про-
дуктивноста ќе влијаат општите услови на 
стопанисувањето. За тоа треба да придо-
несат и поголемата територијална и профе-
сионална подвижност на работната сила, 
што ќе се поттикнува со соработката на 
службата за заложување и работните ор-
ганизации и со создавањето на соодветни 
општи животни предуслови на работниците 
што го менуваат местото на заложувањето. 
Заводите ќе работат на оквалификување на 
оние што бараат запослување, а со разни 
мерки ќе се иницираат и создаваат еко-
номски предуслови за афирмација на до-
полнителните форми на запослување и на 
економското активирање на населението* 
Потребно е органите на федерацијата, од-
носно на републиките и комуните да пре-
земат мерки за што поцелосно оспособу-
вање на заводите за таквата нивна актив-
ност. 

Економското активирање на населени-
ето преку индивидуална работа ќе се сти-
мулира со даночната политика, со разни 
олеснекија па и со кредити за остваруваа 
на предусловите за ваквата активност. По-
себно ќе се стимулира економското акти-
вирање на работата на индивидуалните 
производители во кооперација со опште-
ственото стопанство. Тоа треба да. биде со-
ставен елемент на политиката и мерка на' 
сите општествено-полизгички заедници, а 
посебно на општините. 

Работните организации ќе ја разработат* 
програмата за постепено скратување на ра«, 
ботното време за да се спроведе до 1970 го-
дина уставната одредба за премин на 42-ча-
совно седмично работно време. 

ЖИВОТЕН СТАНДАРД 
Во областа на животниот стандард про-

сечните лични доходи од работата се зголе-
мени од околу 34.000 динари во 1956 година 
на околу 57.000 динари во 1964 година во 
реална вредност. Значителни резултати се 
постигнати и во подобрувањето на живее-
њето, образованието и здравството. 

Потрошувачка по жител 
Месо и риба, kg 
Шеќер, kg 
Текстил, т 2 

Трајни потрошни добра 
(1000 стари динари) 
Станови 
Број на изградените станови 
(на 1000 жители) 

1956 1964 

25,4 28,3 
11,3 19,9 
9,6 19,9 

9,0 62,0 

2,1 6,3 
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Образование 
% ги опфаќа генерациите во 
— основните училишта 78,1 90,6 
— средните училишта 13,4 30,7 
— високите школи 2,1 5,1 
Здравство 
Број на лекарите 
(на 10,000 жители) 4,0 7,7 

Во последниве години учеството ка 
личната потрошувачка во распределбата на 
националниот доход имаше тенденција на 
опаѓање. Тоа релативно ги стесни матери-
јалните рамки на личната потрошувачка, 
поради што многубројни потреби во изми-
натиот период се подмируваа претежно од' 
општествените фондови. Општественото 
финансирање се покажа во одделни обла-
сти на потрошувачката како недоволно 
ефикасно, па и тоа го ограничуваше побр-
зото зголемување на животниот стандард. 

Условите на стопанисувањето во наредниот пе-
риод создаваат можност, во зависност од зголему-
вањето на ефикасноста на стопанисувањето и про-
дуктивноста, да се зголемува животниот стандард. 

Мерките на економската политика и натамош-
ното усовршување на стопанскиот систем, ќе се 
опираат врз создавањето на услови за животниот 
стандард на поединецот, на работните заедници и 
работните луѓе воопшто да биде непосредно поврзан 
со резултатите од трудот. За таа цел средствата за 
животниот стандард, било да е во прашање личната 
или одделни форми на општествената потрошувач-
ка, се повеќе ќе се издвојуваат непосредно од бруто 
личниот доход на работниците, со што ќе се создаде 
поголем интерес и можност на работниците да одлу-
чуваат за тоа колкави ќе бидат непосредните при-
мања во вид на нето личен доход, а колку ќе се 
издвојува од бруто личниот доход за подмирување 
на потребите во станбената област и во областа на 
социјалното осигурување, образованието и други оп-
штествени служби, како и за потребите на опште-
ствено-политичките заедници. Со тоа ќе се поттикне 
заинтересираноста на работникот и неговите мож-
ности за влијание да се засили ефикасноста на сите 
служби што се финансираат од придонесот на лич-
ните доходи на работниците. 

Во натамошната разработка на системот ќе се 
утврди кои видови на потрошувачката ќе се финан-
сираат непосредно од личните доходи и во која ме-
ра, а кои од општествените фондови, како и фор-
мите преку кои ќе се оствари финансирањето од 
општествените средства. 

Со промените во системот на распределбата, а 
посебно на финансирањето на станбената изградба, 
во целина значително се зголемуваат средствата за 
животниот стандард со кои непосредно располагаат 
работните луѓе во работните организации. При 
афирмирање на принципот од бруто личните доходи 
да се плаќаат разни форми на посредната потрошу-
вачка, ова е значителен фактор кој ќе влијае сред-
ствата за животниот стандард во целина да се ос-
тваруваат во зависност од резултатите на стопани-
сувањето, а индиректните примања и нивната струк, 
тура се повеќе да бидат под непосредно влијание на 
самите работни луѓе. Со оглед на тоа дека некои 
форми на потрошувачката повеќе ќе се финанси-
раат во наредниот период непосредно од личните 
доходи, учеството на нето личните доходи во бруто 
личните доходи ќе се зголеми. Со тоа ќе се оства-
рува улогата на животниот стандард како поакти-
вен фактор во подигањето на ефикасноста на сто-
панскиот развиток. 

Остварувањето на предвидените односи во ос-
новната распределба на националниот доход и оче-
куваното зголемување на ефикасноста на стопани-
сувањето ќе овозможи во наредниот период побрз 
пораст на нето реалните лични доходи од работата 
по запослен, отколку што е остварено во изминатиот 
период. Се смета дека е можно да се оствари во 
наредниот период зголемување на реалните лични 

доходи на запослепите во просек на нашата земда 
од околу 650 динари остварени кон крајот на 1965 
година — на околу 900 до 950 динари кон крајот на 
1970 година. Зголемувањето на личните доходи раз-
лично ќе се остварува по работните организации и 
општествено-политичките заедници, зависно од про-
дуктивноста на трудот и степенот на ефикасноста 
на стопанисувањето, како и од структурата и сте-
пенот на развиеноста на стопанските и општестве-
ните дејности. 

Предвидениот просечен пораст на реалните лич-
ни доходи од работата овозможува значително да се 
надмине минимумот на животните потреби кај ра-
ботниците со најниски лични доходи, а зависно од 
резултатите на трудот, значително побрзо од просе-
кот, да се зголемат личните доходи на квалифику-
ваните работници и на стручњаците, посебно на 
пронајдувачите и ра ционализаторите, како и на спо-
собните организатори на производството, кои со сво-
јата работа особено придонесуваат за зголемувањето 
на ефикасноста на стопанисувањето и доходот. 

Поинтензивно™ стопанисување би овозможило 
реалните лични доходи од работата да растат уште 
побрѕо. Ова мора да доведе и до посилна диферен-
цијација и до поголеми распони на личните доходи 
помеѓу попродуктивните и помалку продуктивните 
работни организации и работници. При остварува-
њето на соодветната продуктивност и ефикасност, 
одделни работни организации и поединци ќе можат 
да остваруваат приближно таков реален стандард 
каков што се остварува во поразвиените земји во 
соодветните дејности. Работниците и стручњаците 
што даваат најдобри ефекти на трудот ќе оствару-
ваат лични доходи од повеќе илјади нови динари 
во реална вредност. 

Средствата за животниот стандард вклучувајќи 
ги и личните доходи од работата, ќе се зголемуваат 
во првата половина на овој петгодишен период во 
согласност со зголемувајте™ на националниот до-
ход. Тежиште™ на економската политика ќе биде и 
на ова подрачје во создавањето на потребните 
предуслови за стабилизација. 

Куповната сила на активното население во ин-
дивидуалниот сектор на стопанството исто така ќе 
се зголеми зависно од резултатот на интензивира-
њето и порастот на нивното производство и продук-
тивноста на трудот. Со политиката на цените, со 
даночниот систем и со други економски инструменти 
ќе се влијае личната потрошувачка на индивидуал-
ниот сектор да се развива во согласност со резул-
татите од работата. 

Со мерките на стопанскиот систем ќе 
се овозможи, во согласност со постигнати-
те резултати на стопанисувањето, во про-
цесот на распределбата да се остварува ва-
ков развиток на личните доходи од работа-
та. Личните доходи од работата треба да се 
формираат без никакво ограничување на 
нивната височина, во согласност со резул-
татите од работата и остварениот доход. 

Зголемената реална куповна сила на населени-
ето ќе создава услови за поголема потрошувачка и 
подобро подмирување на потребите. Низ тоа ќе се 
остваруваат и значителни промени во структурата 
на личната потрошувачка. Учеството на исхраната 
во вкупната лична потрошувачка ќе се намали, при 
подобрување на нејзиниот квалитет, а ќе се зголеми 
учеството на станувањето, на индустриските стоки 
и на услугите. Со предвидениот пораст на реалните 
лични доходи, а под услов во основа да се задржат 
формираните односи на цените, потрошувачката на 
месо и риба, шеќер, млеко и други во исхраната по-
требни производи ќе се зголеми, додека истовремено 
ќе дојде до постепено намалување на потрошувачка-
та на жито. Билансно се смета на следниве проме-
ни во личната потрошувачка. 

1965 1970 
Потрошувачка на жител 
Месо и риба, kg 29 37—39 
Шеќер, kg 22 26—28 
Текстил, т * 21 28—30 
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Трајни потрошни добра 
(на 1000 жители) 
Автомобили 
Радио-апарати 
Телевизори 
Апарати за домаќинството 
(вредност во 1.009 нови динари) 

1965 

140 
30 

140 

1970 

18— 20 
220—240 
85 90 

270—290 

Стопанството ќе се приспособува кон промени-
те што ќе се остваруваат во структурата на личната 
потрошувачка. Со мерките на стопанскиот систем и 
на текуштата економска политика ќе се влијае врз 
структурата на производството и увозот, за да се 
обезбедува урамнотеженост на куповната сила на 
населението и на расположивите фондови, како 
предуслов за стабилизација на животните трошоци 
и предвидениот пораст на животниот стандард. 

Во овој период се создаваат услови за подобру-
вање на станбениот стандард. Во структурата на 
личната потрошувачка ќе се менува местото на ста-
нот под влијанието на промените на станарини-ѓе 
што се плаќаат непосредно од личниот доход, а кои 
со постепеното укинување на субвенциите ќе се 
зголемат до 1970 година на економско ниво, кое ќе 
го поттикнува интересот за штедење и сопствено 
вложување во набавката на стан. Зголемувањето на 
средствата на работните организации, при пораст на 
личните доходи и банковните кредити, ќе им даде 
на работните луѓе можности за набавка на стан и 
за решавање на станбениот проблем под еднакви 
економски услови. Условите што ќе се создадат ќе 
овозможат во овој период од пет години да се 
изградат над 700.000 станови. Околу 15% од сите 
домаќинства на тој начин би се уселиле во наред-
ниот период во нови станови. До 1970 година со тоа 
би се постигнала изградба од над 8 станови годишно 
на 1.000 жители — наспрема 6,3 во 1964 година. 

Со зголемувањето на националниот доход ќе се 
создадат услови за пораст на средствата за разви-
ток на општествените служби и со тоа за подобро 
подмирување на потребите во областите важни за 
животниот стандард: образованието и културата на 
населението, здравствената и социјалната заштита 
и физичката култура. Треба да се создаваат услови 
за полно остварување на осумгодишно^ школува-
ње, да се прошири детската заштита и побрзо да се 
развијат службите за потребите на работното се-
мејство. Ќе се прошири материјалната основа на 
здравствената служба и со тоа ќе се создадат усло-
ви за подобрување на здравствената заштита со 
се поголема ориентација кон преземав^ превентив-
ни мерки. Исто така ќе се остваруваат условите за 
побрз развој на издавачката дејност, кинематогра-
ф и ј а ^ , радиото и телевизијата и други културни 
дејности. Со таквиот развој ќе се создаваат услови 
за развивање на сестраДата личност на работниот 
чежек како производител и самоуправувач. 

1964 1970 
Образование 

% на генерацијата опфатена 
— со средно школување 31 40—43 
— со високо школување 5,1 5,5 

Здравство 
Број на лекарите (на 10.000 жители) 7,7 10,5 
Број на вишиот и средниот медицин-

ски персонал (на 10.000 жители) 15,6 29,0 
Покрај општествените средства, развитокот на 

општествените служби ќе биде поттикнуван и со 
порастот на реалните лични доходи и способноста 
на таа основа д§1 се плати пореална цена на услу-
гите на одделни општествени дејности. Суштествен 
предуслов за пораст на животниот стандард низ 
активноста на општествените служби е покачува-
њето на ефикасноста на нивната работа. Развито-
кот на општествените служби ќе биде различен по 
одделни републики и комуни, зависно од специфич-
ностите на економската и општествената структура. 
Тоа ја зголемува одговорноста на овие општествено-
политички заедници во создавањето на услови за 

развој на овие дејности, што треба да биде изра-
зено и во нивните општествени планови. 

Зголемувањето на техничката опременост на 
трудот, воведувањето на посовремени форми на ор-
ганизација и постепено скратување на работното 
време ќе дејствува врз подобрувањето на работните 
услови на работниците. 

VI 
КАДРИ, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ 

ИСТРАЖУВАЊА 
1. КАДРИ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Во" изминатиот период дојде до општо 
подобрување на кадровската структура на 
запослените. Бројот на кадрите со висока 
и виша спрема е зголемен за околу 2Ј5 па-
ти во периодот од 1953 до 1961, а на квалифи-
куваните работници и стручњаците со сред-
на спрема за 65%. Сегашната структура ја 
карактеризира, меѓутоа, с§ уште високиот 
процент на запослените без квалификации, 
па дури и на неписмени лица, недоволниот 
број на квалификувани работници и друг 
среден стручен кадар, како и на високо-
стручни кадри на раководни места. Профе-
сионалниот, регионалниот и гранковниот 
распоред на кадрите е исто така неповолен. 

Развојот на образованието во измина-
тиот период беше брз, но нерамномерен. 
Бројот на децата во вишите одделенија на 
основните училишта, иако е значително 
зголемен, се уште е низок, посебно во не-
доволно развиените региони. Иако е оства-
рено значително зголемување на образова-
нието на втор степен, тоа се уште заостану-
ва во вкупната структура на образовани-
ето и во однос на потребите што про-
излегуваат од стопанскиот и општестве-
ниот развиток. 

Иако вложувања во образованието се 
значително зголемени, материјалната база 
во оваа дејност заостанува зад потребите 
што се формирани како резултат на зголе-
мениот обем на школувањето. Учеството на 
трошоците за образование во националниот 
доход изнесуваше 2,6% во 1956 година, а во 
1965 година околу 4,6%. Изворите на фи-
нансирањето на образованието беа неста-
билни, што ја отежнуваше положбата на 
оваа дејност. Поради екстензивниот разви-
ток дојде до нерационално трошење на 
средствата и до загуби, што се огледуваат 
помеѓу другото во предаш ензиони раните 
капацитети на некои видови училишта и 
во големото посинување на учениците и 
студентите. Кадровската структура на сто-
панството, нејзината материјална сила и 
екстензивниот развој го ограничуваа по-
силниот интерес на стопанството за обра-
зование, за неговото посилно поврзување 
со образовните установи и поголемо уче-
ство во финансирањето. 

Подигањето на образовното ниво, посебно на 
активното население и подобрувањето на структу-
рата на запослените ќе бидат фактор од големо вли-
јание за побрзо воведување на современа техноло-
гија и организација во стопанските процеси и, пре-
ку тоа, за подигање на ефикасноста на стопанису-
вањето и на продуктивноста на трудот и за развој 
на општествените односи. Работните организации, 
поради изменетите услови на стопанисувањето, ќе 
бидат во ситуација да се повеќе заинтересирани за 
подобрувањето на кадровската структура, како еден 
од примарните предуслови за интензивирање на 
производството. Тежиштето на промените во кадров-
ската структура ќе биде особено во побрзото зголе-
мување на бројот на квалификуваните и специја-
лизираните работници и стручњаците со средна 
спрема, при натамошен пораст на кадрите со нај-
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високиот степен на образование. За промената на 
кадровската структура особено поволно ќе влијае 
приливот на младината што ќе се здобива со обра-
зование со редовно школување. Улогата на образо-
ванието во текот на работата ќе добие во наредниот 
период мошне значајно место како интегрален дел 
на системот на образованието и постојана форма 
не само за подобрување на постојната кадровска 
структура на заложените, туку и неопходен пред-
услов за постојано зголемување на степенот на зна-
ењето и стручноста во согласност со напредокот ка 
современата технологија и организација на произ-
водството. Работните организации во таквите усло-
ви ќе издвојуваат поголеми средства за образование 
на заложените од својот доход, и ќе ги развиваат 
кадровските и други стручни служби заради согле-
дување ка реалните потреби и можности за поди-
гање на образовното и стручното ниво на заложе-
ните. 

Тежиштето на политиката за развој на образо-
ванието ќе биде во создавањето на предуслови за 
надминување на постојните неусогласености во од-
носите помеѓу одделни степени и видови на обра-
зованието и во структурата на одделни степени на 
образованието, како и во подигањето на квалитетот 
и зголемувањето ка ефикасноста. Системот на обра-
зованието ќе се прилагодува кол барањата што на-
стапуваат во врска со економскиот и општествениот 
развиток. 

Ќе се зголеми опфатот на децата и ќе се оди 
кон полно опфаќање на децата со основното шко-
лување. Во таа насока ќе се создаваат материјални 
и кадровски предуслови за постигање на оваа цел, 
со што ќе се затворат и изворите па неписменоста 
на младината. Работните организации и општествен 
но-политичките заедници, а посебно општините ќе 
продолжат со напорите за ликвидација на неписме-
носта и за подигање на општото ниво па образова-
носта, особено меѓу заложените и младината. 

Со оглед на значењето на предучилишното во-
спитување за развојот на детето, и во врска со оче-
куваното проширување на мрежата на установите 
за дневен престој на децата, со подобра и поела-
стична организација на овие установи и со нивното 
функционално поврзување со основното училиште, 
ќе се создадат поповолни услови за предучилишно 
воспитување на децата. 

Тежиштето на развојот на образованието во 
наредниот период ќе биде на вториот степен. Ќе се 
забрза развојот на овој степен на образование како 
во правец на зголемување бројот на младината што 
се школува на вториот степен така и во правец на 
менување на профилот на кадрите, за да се при-
готви младината школувана на овој степен непо-
средно за производствен труд. Паралелно проширу-
вањето на опфатот на младината, ќе се оствари вли-
јание на стопанството врз развитокот на образова-
нието на овој степен, ќе се вршат потребните про-
мени во структурата и профилите на образованието 
на вториот степен, и во временското траење на ова 
образование, со цел за оспособување на младината 
за работа во стопанството и во општествените деј-
ности. На овој степен посебно ќе се оствари поин-
тензивен процес на образованието во текот на рабо-
тата, за да се подобри посуштествено квалификаци-
оната структура на постојните запослени/ 

Тежиштето на развојот на високото школство ќе 
биде во консолидацијата и стабилизацијата на по-
стојните високошколски установи, при неопходни 
промени на нивната структура, во прилагодувањето 
на програмите за школување кон современите ба-
рања на стопанството и на општествените служби, 
во проширувањето на материјалната основа и по-
дигањето на квалитетот, како и во зајакнувањето 
на високоишолските установи како научни инсти-
туции. 

Насочувањето на развојот на образованието ќе 
се врши со соодветни промени ма системот на обра-
зованието, со остварувањето на новиот систем на 
финансирање на образованието и со насочување на 
средствата, со поголема улога на работните орга-

низации и со интегрирање на процесот на образо-
ванието и трудот, со формирање педагошки крите-
риуми што ќе влијаат врз подигањето на квалите-
тот на образованието. Нужно е да се создадат усло-
ви за зголемен прилив на наставнички кадар и да 
се подобри неговата структура според стручната 
спрема, како и услови за користење на современите 
средства во наставата, вклучувајќи го тука и ра-
диото и телевизијата. 

Федерацијата ќе донесе општи насоки 
за натамошниот развиток на системот на 
образованието, кој мора перманентно да се 
усовршува во согласност со економските, 
технолошките и општествените промени 
што се одвиваат. Со овие промени треба да 
се влијае и врз што побрзото вклучување 
на младите луѓе во процесот на работата 
и врз полното афирмирање на образовани-
ето при работата, како постојана и рамно-
правна форма на образованието. 

Во рамките на општите насоки за ра-
звој на образованието, републиките, општи-
ните, заедниците на образованието и учи-
лиштата, работните организации и нивни-
те здруженија треба да преземаат натамо-
шни конкретни мерки за унапредување на 
системот на образованието согласно со спе-
цифичните услови и потреби на развојот, 
како на општиот, така и на секоја дејност 
посебно. 

Од особено значење е во наредниот период да 
се доведе во согласност развојот па образованието 
со можностите за ИЗДВОЈ ување соодветни средства 
за образование и подобрувањето на материјалната 
основа на образовните институции. При намалува-
ње на другите непроизводствени трошоци, ќе по-
стојат услови учеството на нето трошоците на обра-
зованието да се зголеми во распределбата на наци-
оналниот доход за околу 0,5 поени. 

Со спроведувањето на општиот закон за 
финансиските средства за образование и 
воспитување се создаваат услови за напу-
штање на буџетскиот систем на финанси-
рање и се обезбедува стабилност на изво-
рите на финансирањето, јакнење на само-
управувањето, како и услови за формира-
ње и распределба на доходот според резул-
татите од работата во оваа област. Се смета 
дека во просек за целата земја за финан-
сирање на образованието ќе се издвои при-
донес на личните доходи на запослените од 
околу 5% и ќе се наменат околу поло-
вина од средствата од придонесот од лич-
ниот доход од земјоделската дејност, зана-
етчиите и други индивидуални занимања 
со кои располагаат републиките и општи-
ните. Ова ќе биде различно по републиките 
и краиштата, ќе зависи од нивните економ-
ско-општествени специфичности. 

Средствата наменети за образованието 
ќе се обединуваат во соодветните заедници 
на образованието со кои ќе управуваат 
претставници на образовно-воспитните ус-
танови, на стопанството и општествените 
служби, на општествено-политичката заед-
ница и други. Со тоа се создаваат и реални 
материјални услови за непосредно влијание 
на стопанството врз образованието и за 
надминување на нееднаквата положба иа 
редовното школување и образованието во 
текот на работата. 

Отопите на придонесот за буџетите од 
личните доходи од работен однос ќе се на-
малат во сразмера со придонесите за фи-
нансирање на образованието, што ќе ги 
пропишат републиките и општините. 

Заедниците на образованието, општи-
ните и работните организации треба да соз-
даваат услови за постепено намалување на 
школарината, и за нејзино полно укину-
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вање кај основното образование на возра-
сните, како и за подеднаков третман на 
редовното образование и образованието во 
текот на работата во поглед на користењето 
на средствата. 

Средствата што федерацијата ги обез-
бедува низ општите буџетски дотации за 
стопански недоволно развиените републики 
и покраини, треба да служат и за побрз 
развиток на образованието. 

Достигнатото ниво и трошоците на образовани-
ето, многубројните нерешени материјални пробле-
ми во оваа област бараат да се обезбеди што пора-
ционална потрошувачка, зашто и тука лежат зна-
чителни резерви за подобрување на материјалната 
положба на образовните установи. 

Во предвидливите материјални рамки ќе оста-
нат отворени многу материјални проблеми во обла-
ста на образованието. Средствата за материјални 
трошоци и за текушто опремање на училиштата се 
уште нема да ги достигнат задоволителните сраз-
мери во вкупните текушти трошоци на образовани-
ето. Овие проблеми постепено ќе се решаваат во 
текот на овој петгодишен период, зависно од поли-
тиката и можностите на заинтересираните факто-
ри, при што средствата треба да се формираат, 
пред се, од средствата на работните организации 
врз база на нивниот интерес за проширување и по-
дигање на квалитетот на образованието. 

Заедниците на образованието треба да 
обезбедат во функционирањето на новиот 
систем на финансирање односите помеѓу 
образовните установи, заедниците на обра-
зованието и работните организации да се 
засноваат врз квалитативно и квантитатив-
но остварување на соодветните програми и 
стандарди на образованието и врз такви 
економски основи што ќе го стимулираат 
рационалниот развој на образовната мрежа 
и на потрошувачката во оваа област и, по-
дигањето на квалитетот на образованието. 
Работните организации во образовните и 
воспитните установи треба да го унапре-
дуваат системот на распределбата врзувај-
ќи ги личните доходи за комплексните ре-
зултати од работата. 

Заедниците на образованието ќе вли-
јаат во зависност од порастот на вкупните 
средства за образование, за побрзото зго-
лемување на средствата за текуштите ма-
теријални трошоци. 

Заедниците на образованието треба да 
ги пропишат соодветните услови под кои 
тие ќе учествуваат во изградбата на учили-
шта и други образовни установи за да се 
врши таа врз база на најрационални про-
екти. Во наредните години тежиштето на 
инвестиционата политика ќе биде, пред се, 
во проширувањето на училишниот простор 
за основните училишта и за школите од 
втор степен, потоа во изградбата на про-
стор за постепено ликвидирање на третата 
и четвртата смена, и во подобрувањето на 
опременоста на училиштата и факултети-
те. За тоа треба да се ангажираат и заед-
ниците на образованието и републиките и 
општините. 

До крајот на 1968 година ќе се проучат 
проблемите и ќе се изработат соодветни 
долгорочни програми за развојот во обла-
ста на кадрите и образованието. 

2. НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА 
Во изминатиот период е создадена ма-

теријална, институционална и кадровска 
основа која овозможува натамошен интен-
зивен развој на научните истражувања и 

, поширока примена на резултатите од тие 
истражувања во производството и во оп-
штествената практика. Формирани се по«* 
голем број научноистражувачки организам 

ции, од кои еден дел е опремен и оспособен 
за сложени истражувања. Последниве го-
дини започна процесот на формирање на 
истрагувачко-развој ни единици во стопан-
ството и на поврзување и соработка на нај-
напредните стопански организации со со-
одветните научни институти. Непосредното 
влијание на научните истражувања врз 
производството постепено зафаќа одделни 
стопански гранки. 

И покрај постигнатите резултати во 
развојот на научноистражувачките капаци-
тети и во преоријентацијата на научните 
истражувања кон решавање на значајни 
стопански и општествени проблеми, 
нивото, обемот и структурата на на-
учните истражувања заостануваат зад по-
требите на општествениот и стопанскиот 
развој, а влијанието на научните истра-
жувања врз целокупната општествена ре-
продукција е релативно уште мало. Во сто-
панството, во целина, уште не е доволно 
развиен интересот за научни истражувања 
ниту за соодветни вложувања во развојот 
ia материјалната основа и на кадрите во 
таа област. Научните истражувања се ра-
звиваа екстензивно и не беа концентрира-
ни во доволна мера на најзначајните пра-
шања на економскиот и општествениот ра-
звиток. Често постоеше непотребен пара-
лелизам во истражувањата и институциите, 
сито се неповолно влијаеше врз ефикасно-
ста на оваа дејност. 

Недоволно стабилните и стимулативни 
материјални односи дејствуваа неповолно 
врз развојот на научните истражувања. 
Фондовите за научна работа немаа стабил-
ни извори на финансирањето. Условите на 
стопанисувањето доволно не го поттикну-
ваа интересот на стопанството за научни 
истражувања и за примена на резултатите 
од тие истражувања во производството. Ка-
дровската структура на стопанството и еко-
номската сила на претпријатијата исто така 
го ограничуваа посилното поврзување на 
стопанството и научните истражувања и 
поголемото учество на стопанството во фи-
нансирањето на науката. Недоволните ма-
теријални средства беа една од главните 
причини научните установи и кадрите да 
ае бидат рационално користени. 

Научните истражувања и ефикасната примена 
на резултатите од истражувањата стануваат реша-
вачки фактор во процесот на интензивирањето на 
стопанскиот развој, на зголемувањето на продуктив-
носта и вклучувањето во меѓународната поделба на 
трудот. Натамошниот развој на социјалистичките 
општествени односи, динамичната преобразба на 
општествената структура и се поголемата сложе-; 
ност на условите во кои се развиваат општествените 
движења, се поостро ја истакнуваат потребата од 
научно третирање на современите општествени про-
цеси, заради добивање објективни сознавања како 
подлога за свесна општествена акција. 

Тежиштето на развојот на научната дејност во 
наредниот период ќе биде во: интензиварањето на 
научните истражувања во согласност со потребите 
на економскиот и општествениот развиток, консоли-
дацијата и рационализацијата на посилните научни 
установи специјализирани за одделни области на 
истражување и во создавањето на развојно-техно^ 
лошки единици во стопанските организации. За таа 
цел општествено-политичките заедници, стопански-
те организации, општествените служби и сите други 
заинтересирани, треба долгорочно да ги програми-
раат научните истражувања и на таа основа да 
обезбедат стабилно финансирање, висок степен на 
поврзаност на стопанството и научните институции, 
програмски рационална поделба на научната работа 
рако и ефикасна координација на истражувчката 
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работа. Потребно е да се оствари посилно вклучу-
вање на оваа дејност во развојот на науката во све-
тот и да се создадат услови за примена и користе-
ње на светските научни достигања за поефикасен 
развој. 

ј Интензивен и кон општествените потреби насо-
чен развој на научните истражувања може во на-

! редниот период да се оствари првенствено по пат на 
што понепосредно поврзување на истражувачките 
капацитети со корисниците на резултатите од нив-
ните истражувања. На тој начин ќе се создадат 
реални програми за истражување во склад со потре-
бите на развојот на стопанството и општествените 
дејности, ќе се зголеми примената на резултатите 
од истражувањата во производството и во опште-
ствената практика и ќе се подобри структурата на 
истражувачките капацитети во кои се недоволно за-
стапени развој но-технолошките истражувања. 

При тоа е потребно да се интензивира научната 
работа на универзитетите заради подигање на ни-
вото на универзитетската настава и образованието 
на истражувачките кадри, исто така треба да се 
развијат и во поголема мера да се користат уни-
верзитетските капацитети за научни истражувања 
од интерес за стопанството и други дејности. 

Стопанските организации што сега располагаат 
со најголемиот дел од општествената акумулација, 
дојдоа во таква положба на домашниот и стран-
скиот пазар да мораат во својата технологија и во 
плановите за развој да се ориентираат кон квали-
тетни промени, усвојувајќи ги и применувајќи ги 
современите научни придобивки во согласност со 
динамичниот развој на науката во светот. 

Натамошниот стопански развиток, посебно мо-
дернизацијата на стопанството бара научноистра-
жувачката работа да биде насочена и во правец на 
изучување и програмирање на техничкиот прогрес. 
Во таа смисла, научноистражувачката работа треба 
да биде насочена кон проучување на достигањата на 
стопански развиените земји на подрачјето на техно-
логијата и организацијата на производството, како 
и кон изнаоѓање сопствени решенија што треба да 
бидат на нивото на научноистражувачката работа 
на споменатите земји. 

Проучувањето на техничките достигања и со-
времените придобивки во технологијата и органи-
зацијата на трудот на стопански развиените земји, 
нивното користење за унапредување на производ-
ството и за решавање на проблемите за модерниза-
ција на капацитетите и на процесот на работата со 
примена на разни видови научна и техничка сора-
ботка треба уште повеќе да се интензивира, да се 
поврзе со интересите на работните организации, да 
се вклучи во програмите на научноистражувачката 
работа и да се обезбедат средствата, потребни за тоа. 

Меѓународна техничка соработка треба да се 
остварува со непосредна соработка со соодветните 
стопански организации од други земји, како и преку 
специјализираните организации за обезбедување на 
таа соработка. При тоа треба да се настојува техни-
чките и производствените искуства да се внесуваат 
во нашето стопанство, и да се развива внатрешна 
техничка соработка помеѓу претпријатијата, заради 
општо подигање на производството на нивото 
на другите развиени земји и заради обезбе-
дување на условите за учество на нашата земја во 
меѓународната поделба на трудот. 

Условите на стопанисувањето и нужноста за 
Подигање на ефикасноста на целокупното работење 
ќе направат работните организации во стопанството 
да ги развиваат своите истражувачко-развојни еди-
ници, да се здружуваат со сродни работни организа-
ции заради заедничко истражување и да ги кори-
стат услугите на развиените научни установи. Инте-
грационите процеси во стопанството ќе го заврзат 
развитокот на научните истражувања и поволно ќе 
влијаат врз квалитетот и ефикасноста на истражу-
вањата и применувањата во производството. Работ-
ните организации ќе издвојуваат во наредните годи-
ни стабилни и се поголеми средства за оние форми 

техничка соработка и за оние научни истражувања 
за кои се заинтересирани. 

Банките ќе насочуваат еден дел од своите сред-
ства на истражувања и развој на истражувачките 
капацитети за да формираат научно документирана 
основа за својата кредитна политика и на тој начин 
да обезбедат поволни економски ефекти. Во сора-
ботка со работните организации банките треба вло-
жувањето на средства во реконструкции и нови 
објекти да го обусловуваат со претходно извршени 
студии и истражувања како гаранција дека избра-
ната технологија е модерна и високопродуктивна. 

Стопанските комори и нивните совети ќе вли-
јаат прогресивните сфаќања за улогата на научното 
истражување да се прошират и да се прифатат во 
работните организации, и стопанството да ги издво-
јува потребните средства за развој на научните 
истражувања. Деловните здруженија и заедниците 
треба да ги здружуваат и организираат иницијати-
вите и средствата на своите членови заради разви-
вање на заедничките истражувачки установи и за 
извршување на заедничките истражувачки про-
грами. 

Службата за здравствена заштита и другите 
општествени служби и организации ќе се опираат 
врз резултатите на научните истражувања, со цел 
за современо и рационално вршење на своите функ-
ции. Овие служби ќе создаваат соодветни програми 
за истражување и ќе обезбедуваат дел на средства-
та за нивна реализација. 

Општествено-политичките заедници, општестве-
ните служби и работните организации во стопан-
ството ќе ја поттикнуваат и обезбедуваат матери-
јалната база за научни истражувања во општестве-
ните науки, зашто од резултатите на науката во 
оваа област во се поголема мерка ќе зависи економ-
скиот и општествениот развој и унапредувањето на 
системот на самоуправувањето. 

Учеството на вложувањата во научните истра-
жувања џо националниот доход треба да се зголеми 
значително. Се предвидува дека овие вложувања ќе 
се наголемат за двапати во следните пет години, 
така што нивното учество во националниот доход ќе 
порасне од 0,8% во 1965 година — на 1 до 1,1°/о во 
1970 година. Бројот на постојаниот научен кадар ќе 
се зголеми од 6.500 на 9.000 до 10.000 во 1970 година. 

Во наредниот период ќе се проучат долгорочните 
проблеми на научните истражувања и ќе се утвр-
дат соодветните планови и програми во согласност 
со очекуваниот стопански и општествен развиток. 

Федерацијата, републиките и другите 
општествено-политички заедници ќе обе-
збедат постојаност и постепен пораст на 
средствата на фондовите за научна работа. 
Овие фондови треба да ги унапредуваат 
оние научни истражувања и активности 
што немаат непосредни корисници и фи-
нансиери во стопанството и во општестве-
ните служби, а кои се особено значајни за 
научниот и општествениот развој. 

Сојузниот фонд за финансирање на на-
учните дејности ќе учествува во финанси-
рањето на определени и од гледиштето на 
интересите на федерацијата приоритетни 
долгорочни истражувачки проекти, опреде-
лени проекти во општествените науки и 
истражувања^ и активности од општо зна-
чење, опирајќи се врз развојната полити-
ка на планот и врз други програми. Сојуз-
ниот фонд со цел за стимулирање и олесну-
вање на вложувањата на стопанските орга-
низации, по пат на кредит или со олесну-
вање на условите за кредитите добиени од 
банката, ќе помогне определени истражу-
вања чии резултати се потребни за непо-
средна примена. 

Федерацијата од своите средства ќе 
издвојува за научни истражувања најмал-
ку 0,20% од општествениот производ 
во целиот плански период. Во границите на 
овие средства федерацијата ќе издвојува 
годишно за Сојузниот фонд за финансира-
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ње на научните дејности најмалку 0,1°/о од 
предвидениот национален доход во секоја 
година. 

Заради поттикнување на истражувач-
ката работа и подобрување на економските 
услови за оваа дејност и понатаму ќе се 
спроведуваат и следните мерки: ослободу-
вање од плаќањето на царина на увоз на 
опрема и репродукционен материјал за 
истражувачка работа, ослободување од пла-
ќањето на данок на промет на опремата и 
репродукциониот материјал потребен за ис-
тражувачка работа, и ослободување од пла-
ќањето на камата на деловниот фонд. Овие 
мерки ќе се применат подеднакво на само-
стојните научни установи како и на истра-
жувачко-развојните единици во стопан-
ството и во општествените служби. Работ-
ните организации и банките ќе бидат осло-
бодени од обврската за плаќање камата на 
оној дел од сопствените деловни фондови 
што ќе го инвестираат за развој на научни-
те истражувања. 

Федерацијата со давање додатна кама-
та врз кредитите на научните организации, 
ќе ги насочува кредитните средства за раз-
вој на научните истражувања. 

VII 
РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ И РАЗВОЈ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 

РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА 
1. Основна компонента на регионалниот стопан-

ски развој, заедничка за сите подрачја, е интензи-
фикацијата на стопанисувањето врз базата на по-
големо активирање на условите на производството 
создадени со досегашниот развој. Во сите подрачја 
треба да се обезбеди побрз развој на оние области 
и гранки што овозможуваат користење на компара-
тивните предности на тие подрачја. Врз овие раз-
војни насоки ќе се концентрираат финансиски сред-
ства, кадри, научни потенцијали и други фактори. 

Развојната политика на сите региони ќе се за-
снова врз економските критериуми на поделбата на 
трудот помеѓу гранките и териториите, и тоа не само 
во составот на нашето стопанство, туку и врз основа 
на пошироко вклучување на одделни стопански 
гранки и претпријатија во меѓународната поделба на 
трудот. 

Во развојот на одделни подрачја посебно вни-
мание ќе му се посвети на развојот на главните и 
секундарните стопански центри, како услов за по-
рационален развој на пошироките гравитациони 
подрачја. 

Во градските и индустриските центри ќе биде 
потребно да се преземаат соодветни мерки за от-
странување на се поголемата неусогласеност помеѓу 
концентрацијата на стопанските организаци и оп-
штествените институции, од една страна, и условите 
за рационално користење на тие можности и за за-
доволување на потребите на работното население, од 
друга страна. За таа цел во овие центри ќе му се 
обрне поголемо внимание на развојот на услуж-
ните дејности, а особено на станбено-комуналната 
изградба, сообраќајниците, услужното занаетчиство, 
трговијата и угостителството и здравствената и про-
светната служба. Исто така треба да се води сметка 
за тоа со локациите на новите стопански објекти 
понатаму да не се заоструваат постојните проблеми 
на урбаните населби. 

Проблемите на општествениот стандард и, во 
врска со тоа, постојаната тенденција кон зголему-
вање на животните трошоци и трошоците на ре-
продукцијата во градовите, при денешниот начин на 
стопанисување, бараат развојната политика на гра-
довите да се опира особено врз интензивирањето на 
стопанисувањето како предуслов за совладување на 
тешкотиите. За таа цел ќе биде нужно да се про-
најдат практични решенија и инструменти што ќ§ 
го поттикнуваат ваквиот развој. 

Основните елементи на политиката на регио-
налниот развој ќе бидат разработени и конкретизи-
рани во регионалните и урбанистичките планови, 
што ќе ги донесуваат општествено-политичките за-
едници. 

Сообраќајот претставува еден од основните еле-
менти на развојот во сите краишта. Во стопански 
развиените подрачја се поставува барањето за мо-
дернизација на железничкиот сообраќај и патната 
мрежа и за нивно побрзо вклучање во меѓународ-
ниот сообраќаен систем. При ова посебно значење 
има развојот на транзитниот сообраќај. Во стопан-
ски недоволно развиените подрачја ориентацијата: 
во сообраќајот е, покрај модернизацијата и рекон* 
струкцијата, кон довршување на магистралните же-
лезнички и друмски комуникации. Ова е нужно, 
п^ед се, заради развојот на сите други дејности, 
заради поекономичното и побрзо поврзување со дру-
гите подрачја, и заради скусувањето на превозило* 
пат и намалувањето на транспортните трошоци. 

Брзиот развој на стопанските и општествените 
дејности во сите подрачја како и потребата од по-
интензивно стопанисување ќе доведат до натамошни 
промени во социјалната структура на населението. 
До 19Т0 година се" очекува намалување на земјо-
делското население што живее во стопански недо* 
волно развиените подрачја на околу 50°/о, а во по-
развиените делови на земјата — на една третина до 
една четвртина од вкупното население на тие под* 
рач ја. Отопите на порастот на запомнувањето за на-
редниот период ќе бидат пониски отколку досега, со 
тоа што тие ќе бидат поголеми во недоволно раз* 
виените подрачја. 

2. Благодарение на напорите на стопан-
ски недоволно развиените републики и по-
краини и на целата општествена заедница, 
доходот по жител на овие подрачја во 1964 
година беше рамен на доходот што го има-
ше Југославија во 1957 година, со што зна-
чително е проширена материјалната основа 
на нивниот развиток. 

Движењето на доходот по жител по 
одделни подрачја беше следново: 

— цени 1962 
во динари 

1947 1964 Индекс 
Југославија 873 2.262 259Д 

СР Босна и 
Херцеговина 701 1.509 214,4 

СР Црна Гора 628 1.439 229,1 
СР Хрватска 943 2.701 286,4 
СР Македонија 597 1.521 254,8 
СР Словенија 1.407 4.459 316,9 
СР Србија 843 2.101 249,2 

АП Косово и 
Метохија 436 763 175,0 
Меѓутоа, во периодот од 1961 до 1064 

година порастот на националниот доход во 
стопански недоволно развиените подрачја 
беше, поради поефикасното користење на 
порано вложените средства, побрз од југо-
словенскиот просек. Нешто побавен растеж 
на националниот доход од југословенскиот 
просек во тој период беше остварен во СЕ 
Босна и Херцеговина. 

Во досегашниот развој на стопански 
недоволно развиените подрачја, покрај про-
блемите што се карактеристични за сто-
панството на сите региони на Југославија, 
дојдоа до израз уште и: повисокиот степен 
на задолженост на работните организации, 
недоволната изграденост и поврзаност на 
>сновната сообраќајна мрежа и недоволното 
користење на основните природни богат-
ства. 

Побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените подрачја ќе се оствари, пред сѓ, со напорите 
на тие подрачја, а ќе-биде потпомогнат и со соод-
ветни мерки на општествената заедница — со сред* 
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ства на Фондот и со буџетски дотации, како и со 
други мерки во системот на општествената репро-
дукција со кои ќе биде посебно стимулиран Нивниот 
побрз развој врз база на користење определени 
компаративни предности, ^операцијата и интегра-
цијата на стопанските организации од поразвиените 
и недоволно развиените подрачја ќе придонесе исто 
така за поврзување и унапредување на стопанството 
од сите подрачја и за поголема мобилност на сред-
ствата на стопанските организации и банките. На 
таа основа, стопата на растежот на производство во 
стопански недоволно развиените републики и кра-
ишта треба да биде најмалку за два поени над про-* 
секот за стопанството како целина. 

Се очекува дека вкупните вложувања во основ-
ните фондови на стопанството на стопански недо-
волно развиеното подрачје до 1970 година ќе го 
достигнат износот од околу 30 милијарди динари, и 
тоа околу 12 милијарди динари ќе се формираат во 
стопанството на овие подрачја, а околу 8 милијарди 
динари ќе се обезбедат преку^ Фондот. Средствата 
за преостанатите инвестиции ќе се ангажираат од 
средства на банките, од странски кредити, од сред-
ства на федерацијата и по пат на интеграциони и 
други форми на деловна соработка. Средствата на 
федерацијата ќе изнесува^ по оцена, околу 5 до 5,5 
милијарди динари. 

Средствата на Фондот ќе се користат за вложу-
вања во основни и трајни обртни средства што нај-
многу придонесуваат за развојот на стопански недо., 
волно развиените републики и покраини и за поу-
согласениот развој на стопанството на Југославија 
како целина. Тие ќе се употребуваат за решавање 
на структурните проблеми на стопанството и за 
модернизација и реконструкција на постојното сто-
панство. 

Средствата на Фондот ќе се распреде-
лат за периодот до 1970 година по одделни 
подрачја врз основа на критериумите, што 
се утврдени во Законот за Фондот. При 
утврдувањето на височината на кредитите 
што им се даваат на одделни стопански не-
доволно развиени републики и покраини, 
Фондот ќе води сметка за достигнатиот сте-
пен на нивната стопанска развиеност, ка-
ко и за остварувањето на целите, задачите 
и насоките утврдени со општествените пла.; 
нови на тие републики и покраини. Најбрз 
развиток треба да се оствари на подрачјето 
на Автономна Покраина Косово и Метохија. 

Врз база на утврдените насоки на стопанскиот 
развој и предвидениот пораст на производството и 
продуктивноста на трудот, ќе се зголеми доходот 
и ќе се подобрат животните услови на работните 
луѓе. Стопански недоволно развиените подрачја ќе 
остварат во 1970 година, при рационални вложувања 
и постигнување поголема ефикасност на стопанису-
вањето, близу 90°/о од доходот по жител што го 
имаше Југославија во 1965 година. 

Ваквиот пораст на доходот ќе овозможи, покрај 
други промени во условите и факторите на стопани-
сувањето, намалување на разликите во степенот на 
развиеноста помеѓу поразвиените и помалку разви-
ените подрачја Тоа значи дека до 1970 година ќе 
Дојде до квалитативни промени во стопанството на 
недоволно развиените подрачја. Тие главно ќе бидат 
поврзани со основни сообраќајници со сите краишта 
на земјата; најзначајните стопански богатства на 
овие подрачја ќе започнат поинтензивно да се ко-
ристат во овој период; во структурата на индустри-
ското производство ќе се појават нови гранки, а 
целата структура на стопанството ќе ги добие сите 
обележја на поразвиената економика. 

Сето ова ќе придонесе да се зголеми значи-
телно акумулационата способност на стопанството 
на недоволно развиените подрачја и неговиот со 
позначаен удел во развитокот. Со тоа ќе биде соз-
дадена и реална основа за побрз развој на терци-
јарните дејности. 

Во стопански недоволно развиените републики 
ti покраини, и покрај поголемата стопа на запослу-

вањето, и понатаму ќе биде актуелен проблемот на 
недоволното користење на работниот потенцијал. 
Поради тоа е потребно, покрај другото, да им се 
посвети посебно внимание на интензификацијата на 
индустриските култури и на ширењето на ^ о п е р а -
цијата во земјоделството, занаетчиството, и туриз-
мот, и на развивањето на домашната изработка и 
други форми и основи на заложувањето што при-
донесуваат и за побрзото зголемување на национал-
ниот доход. Исто така треба да се поткрепи и со 
соодветни мерки да се потпомогне организираната 
миграција на работната сила од овие краишта кон 
поразвиените подрачја и центри со стекнување на 
потребните квалификаци, со обезбедување на при-
фаќањето и сместувањето на работниците и со дру-
ги мерки. 

Средствата на Фондот ќе се формираат 
врз базата на 1,35а/о издвојување од опште-
ствениот производ на општественото сто-
панство на Југославија во периодот од 19G6 
до 1970 година. Во периодот од 1966 до 1970 
година вака утврдениот износ ќе се намали 
за 2%). Постојаните средства на Фондот се 
формираат од вкупните средства со кои 
располага федерацијата за финансирање на 
инвестициите во стопанството. 

Федерацијата ќе обезбедува додатна 
камата на оние средства на работните орга-
низации и -на банките од поразвиените кра-
ишта што ќе се вложуваат во периодот до 
1970 година во стопански недоволно разви-
ените подрачја. 

Средствата на работните организации и 
на банките од поразвиените краишта, што 
се вложуваат во стопанството на стопански 
недоволно развиените подрачја, ќе се осло-
бодат од обврската за плаќање камата на 
деловниот фонд. 

Стопански недоволно развиените репуб^ 
лики и покраини и другите општествено-
политички заедници во тие подрачја сз 
ослободуваат во периодот до 1970 година 
од обврската за плаќање камата на фондо-
вите во стопанството на нивните средства 
за инвестиции во стопанството (средствата 
на бившите општествено-инвестициони фон-
доћи*. 

За објектите во чие финансирање и 
кредитирање учествува федерацијата, а 
кои врз основа на планските мерки од 1966 
година биле ослободени од пресметување 
и полагање гарантни износи, тоа ќе важи 
и до крајот на 1970 година. 

За делот на странските средства, што 
до 1970 година ќе ги користи и отплатува 
стопанството на стопански недоволно раз-
виените подрачја гаранција ќе даде феде-
рацијата. 

За финансирање на развојот на сто-
пански недоволно развиените подрачја врз 
база на средства на Фондот, ќе се обезбедат 
странски средства за плаќање во соглас-
ност со девизниот режим. 

Стопански недоволно развиените по-
драчја исто така ќе преземаат соодветни 
мерки со кои ќе се создадат поповолни 
услови за притекување на дополнителни 
средства, како и за јакнење на интегра-
ционите процеси во стопанството. 

Банките од стопански недоволно раз-
виените подрачја ќе ги користат средствата 
на Фондот и за обезбедување на опреде-
лени олесненија на работните организации 
и на банките од други делови на земјата 
кога вложуваат во нивното подрачје. 

За финансирање на општествените 
служби во стопански недоволно развиените 
подрачја, федерацијата ќе обезбедува во 
согласност со Законот за финансирањето 
на општествено-политичките заедници по-
себни дополнителни средства. Ќе се воено-
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стави потраен механизам за регулирање иа 
обезбедувањето на тие средства, пред се 
врз база на отстапување на приходи од 
федерацијата за тие подрачја. 

УШ 
ВКЛУЧУВАЊЕ ВО МЕЃУНАРОДНАТА 
ПОДЕЛБА НА ТРУДОТ И ЕКОНОМСКИ 

ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

1. Стопанството на Југославија за по-
следниве десет години постигна значајни 
резултати на полето на вклучувањето во 
меѓународната поделба на трудот. Во 1965 
година извозот на стоки и услуги по жител 
изнесуваше веќе околу 75 долари — нас-
према 24 долари во 1956 година. 

Југославија, остварувајќи брз развиток 
на производството, како и на извозот и 
увозот, јакнејќи ги економските односи со 
многу земји и водејќи активна политика 
заради регулирање на своите односи и вос-
поставување соработка со одделни меѓуна-
родни организации и регионални интегра-
циони групации, постигна видни резултати, 
иако во тоа среќаваше извесни тешкотии. 

Зголемувањето на извозот и увозот и јакнењето 
на економските односи на Југославија со странство 
ќе се врши и натаму во условите на постојан пораст 
на светската трговија, на нагласените предимства 
на меѓународниот пазар на земјите на повисок сте-
пен на индустрискиот развиток и на продуктивноста 
на трудот, како и на трајните ефекти на интегра-
ционите процеси врз основните текови на меѓуна-
родната размена. Наспоредно со тоа, ангажирањето 
на Југославија во Организацијата на Обединетите 
нации и во други меѓународни организации што 
имаат за цел соодветни структурни промени во 
светското стопанство и во развивањето на меѓу-
народната поделба на трудот која им одговара на 
барањата на забрзаниот развој и воспоставувањето 
^рамноправни меѓународни економски односи, тре-
ба да придонесе за посилното вклучување на Југо-
славија во меѓународната поделба на трудот. При 
тоа Југославија ќе води посебно сметка за специ-
фичните услови под кои ќе се развива економската 
соработка со земјите во развој. 

Поради сето тоа треба да се очекува дека усло-
вите за зголемување на размената и за посилно 
вклучување на југословенското стопанство во меѓу-
народната поделба на трудот во претстојниот период 
нема да бидат понеповолни отколку досега, иако и 
понатаму мора да се смета со многубројни тешкотии. 

Нашето производство и извоз треба се повеќе да 
се приспособуваат кон општите тенденции на свет-
ското производство и надворешнотрговската раз-
мена, со уважување на потребата да се јавуваме на 
меѓународниот пазар со производи со кои можеме 
да конкурираме. Се остварува се поинтензивен раз-
вој на индустријата во многу странски земји, и на 
таа основа се зголемуваат извозот и увозот на инду-
стриски производи, посебно на делови за вграду-
вање, полупроизводи и производи од повисоки фази 
на преработка. Индустриската кооперација во разни 
форми добива се поголемо значење во меѓународ-
ната размена. 

Реформата создава квалитетно нови услови за 
јакнење на економските односи на нашето стопан-
ство и стопанството на странските земји и поттик-
нува кон зголемување на производството и кон по-
решително свртување во правец на извозот. Се соз-
даваат реални услови за претпријатијата да водат 
долгорочна економска политика за развој на произ-
водството и извозот врз основа на критериумите на 
економичноста и рентабилноста што се воспоставу-
ваат врз база на размената со странство. Тие ќе би-
дат присилени да преземаат мерки за модернизација, 
проширување и реконструкции, засновани врз ре-
ални економски критериуми и во согласност со дол-
горочната ориентација кон извоз, водејќи се повеќе 

сметка и за специфичните потреби и за условите за 
пласирање на странскиот пазар. 

2. Остварувањето на целите на стопанската ре-
форма, достигнатиот развој на нашето стопанство, 
како и планираниот развоЈ до 1970 година, овозмо-
жуваат да се интензивира развојот на економските 
односи со странство по пат на зголемување на раз-
мената на стоки и услуги и со развивање на раз-
новидни форми на соработка и кооперација. Извозот 
ќе расте осетно побрзо од производството, а увозот 
нешто побавно од извозот. На таа основа, при ра-
ционален и економичен регионален распоред на уво-
зот и извозот, ќе се остварува секоја година урам-
нотежен текушт платен биланс. Треба да се форми-
раат значителни резерви во конвертибилни девизи и 
да се усогласува нивото на задолжувањата со мож-
ностите на платниот биланс на земјата. На тој на-
чин се создаваат материјални основи за оствару-
вање на конвертибилноста на динарот до 1970 го-
дина. 

При пораст на производството од 7,5 до 8,5°/о 
годишно, можно е да се оствари пораст на извозот 
на стоки и услуги по просечна стопа на растеж од 
најмалку 13 до 15%, и пораст на увозот.на стоки и 
услуги од 10 до 12%. Учеството на услугите во поз-
начителна мера ќе порасне и ќе придонесе да се 
остварат натамошни позначајни поместувања во 
структурата на извозот, додека во извозот на стоки 
индустриските производи и натаму ќе го зголему-
ваат своето учество. 

Се остваруваат значителни промени во поглед 
на извозот и увозот на производи според степенот 
на обработката. Увозот на производи со висока пре-
работка се зголемува од 54% на околу 56,5% во 
1970 година. Во извозот необработените производи 
го намалуваат учеството, а производите со висока 
преработка го зголемуваат учеството од 44% — на 
околу 58%. 

Приходите од нестоковниот извоз во платниот 
биланс добиваат се поголемо значење и придонесу-
ваат за неговата стабилност. Потребно е да се ин-
тензивира развојот на странскиот туризам и на по-
морскиот и транзитниот сообраќај. Нестоковните 
приходи го зголемуваат своето учество од 25% — на 
околу 32% во 1970 година. 

При предвидувањето порастот на извозот и уво-
зот на стоки се поаѓа од тоа дека ќе се остваруваат 
се пошироки и поразновидни деловни врски на на-
шите стопанственици со странски партнери, врз ос-
нова на кредитните односи, производствената коопе. 
рација и др. Поуспешно остварување на ваквата 
соработка, при остварување на други поволни ус-
лови и ефикасност на стопанисувањето, ќе овозможи 
зголемување на извозот и увозот на стоки и услуги 
и над предвидените стопи на растежот во наредниот 
период. 

За остварување на конвертибилноста на динарот 
е потребно да се обезбеди истовремено дејство 
на сите елементи на стопанскиот систем и на други 
текушти мерки на девизниот и надворешнотргов-
скиот режим. 

Условите на стопанисувањето воспоставени со 
реформата ќе доведат до побрзо зголемување на 
извозот на производи од гранките што имаат по-
волни економски услови. Тука спаѓаат обоените ме-
тали, преработката на дрво и земјоделството. Мош-
не поволни компаративни предности и услови имаат 
туризмот, поморскиот и транзитниот сообраќај, про-
ектирањето и изведувањето на градежни работи и 
др. Позначајно место во извозот ќе заземаат и про-
изводите во некои групации на металопреработувач-
ките гранки, во електроиндустријата и во произ-
водството на конфекција и обувки. 

Остварувањето на ваквата производствена и из-
возна политика бара и соодветно насочување на 
инвестиционата политика, како и на политиката на 
ангажирање странски средства и пласирање наши 
средства во странство. При остварувањето на мо-
дернизацијата и реконструкцијата на постојните и 
при подигањето на нови објекти и при воведува-
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њето на современа техника и технологија, како и 
при нивното унапредување е потребно да се појде од 
критериумот на зголемување потенцијалот за извоз 
и потесна соработка со странските стопанства. 

Кредитните средства што Југославија ги пла-
сира во други земји ќе п р и , е с а т за обострано 
стопанско јакнење и создавање услови проширува-
њето на економските односи на Југославија со тие 
земји да се врши врз база на потесна поврзаност на 
стопанството, на кооперација и специјализација. 

3. Одржувањето на поволни платнени лансни од-
носи во целина, како и по одделни регионални под-
рачја, бара на повисоко НИБО на размена да се 
остварува, во основа, складна избилансирана регио-
нална размена. Поволната регионална сгруктура на 
платниот биланс е, исто така, од решавачко значење 
за остварувањето на конвертибилноста на динарот. 
Постојат широки можности јакнењето на економ-
ските односи со сите региони да се врши по пат 
на поширока индустриска кооперација, поделба на 
трудот, создавање потесни односи во вложувањата 
и во производството за заедничко појавување на трети 
пазари, како и со соработка на воведувањето нова 
технологија. Со тоа економските односи на нашава 
земја ќе добијат потрајна и постабилна основа. При 
тоа е нужно да се уважуваат специфичностите на 
стопанските можности на одделни региони за вос-
поставување различни форми на соработка. 

4. На таа основа се создаваат, условите за 
остварување поповолни и постабилни односи во 
платниот биланс. На ова треба да му биде под-
редена и политиката на долгорочното и краткороч-
н о ^ задолжување. Нивото на краткорочното задол-
жување постепено ќе се намалува. Долгорочното 
задолжување треба да се усогласи со платнобилан-
сните можности. Овде ќе дојде до значителни про-
мени поради тоа што стопанските организации ќе 
добијат пошироки можности за задолжување и така 
ќе станат носители на преземените обврски во врска 
со задолжувањата. 

IX 
ПРОИЗВОДСТВЕНА ОРИЕНТАЦИЈА И ИНВЕ-

СТИЦИОНА ПОЛИТИКА 
1. ОСНОВНИ ПРАВЦИ НА РАЗВОЈОТ 

Изборот на основните правци на развојот е на-
сочен кон гранките и дејностите во кои се нашите 
предимства нагласени или преку кои најбрзо можат 
да се постигнат очекуваните резултати во извозот 
или за подмирување на домашниот пазар, под услов 
да можат, во основата, да ја издржат меѓународна-
та конкуренција. 

За да дојдат до израз во меѓународната поделба 
на трудот нашите компаративни предности, посилно 
ќе се развива производството и преработката врз 
база на резервите на рудите на бакар, оловоцинко-
ђите руди и бокситот. 

За значителен дел од производството на опре-
ма, бродови и трајни потрошни добра од метал, ќе 
се создадат со модернизација, интеграција и со дру-
ги форми на меѓусебна соработка услови за поин-
тензивно вклучување во меѓународната поделба на 
трудот и за задоволување на домашните потреби, со 
примена на современа технологија, на специјализи-
зација и автоматизација на процесот на работата, со 
производство на големи серии, комплетни построј-
ки, агрегати, делови за вградување и ел. За ова ќе 
придонесе и развитокот на научноистражувачката 
и индустриско-развојната работа. 

Земјоделското производство во нашата произ-
водствена ориентација и натаму ќе биде мошне зна-
чајно. Од становиште™ на неговото влијание врз 
билансирањето на производството, потрошувачката, 
извозот и увозот, во ОВОЈ комплекс ќе бидат најзна-
чајни пченицата, пченката, месото и некои инду-
стриски култури. 

Значителниот шумски фонд, кој с£ уште недо-
волно се користи, ќе добие во вредноста со интен-
зивно и рационално користење во механичката и 
хемиската преработка. 

Туристичкото стопанство, што претставува по-
себна компонента на нашиот стопански развиток, ќе 
ги искористи во значително поголема мерка отколку 
досега своите компаративни предности. 

Проширувањето на нашата надворешнотрговска 
размена, зголемувањето на транзитот преку Југосла-
вија и превозот помеѓу странски луки, ќе овозмо-
жи подобро користење на предности што ги имаме 
во сообраќајот. 

Проширениот пазар, а кај некои дејности и по-
волните природни услови, овозможуваат побрз раз-
виток на производството на челик, современи гра-
дежни материјали, нафта и гас, вештачки ѓубриња 
и вештачки маси, пред се за подмирување на дома-
шните потреби. 

Рудите на неметали обезбедуваат поволна осно-
ва за натамошен развој на производството. 

И производството на конфекција, трикотажа и 
преработки од кожа, како и некои производи на 
прехранбената индустрија, ќе се поттикнува во ра-
звојот, зашто и тука постојат извесни предимства 
кои можат поволно да се искористат, пред се поради 
расположивата работна сила. 

Низа работни организации со висока продук-
тивност на трудот во скоро сите дејности, што веќе 
се афирмирале на домашниот и странскиот пазар, 
имаат услови за побрз развиток врз основа на сво-
ите трошоци — во однос на другите. 

Во овие дејности, со оглед на поволните услови, 
во поголема мера ќе се концентрираат средствата и 
кадрите, општествената заедница ќе им посвети 
внимание, така што ќе се обезбеди нивната побрза 
модернизација и пораст на продуктивноста на тру-
дот, и на таа основа пооптимална производствена 
структура. 

2. ИНВЕСТИЦИОНА ПОЛИТИКА 
Структура на вложувањата 

Во согласност со системот на стопанисувањето 
и со развојната политика, основните задачи на ин-
вестиционата политика до 1970 година се: оптимал-
на модернизација на стопанството, во потребна мера 
решавање на структурните проблеми во областа на 
материјалното производство, поинтензивно вложу-
вање во капацитети за производството во кое Југо-
славија има предимства, со кое може успешно да 
се вклучи во меѓународната поделба на трудот и 
остварување побрз развиток на стопански недоволно 
развиените републики и краишта. 

Во 1970 година — во однос на 1965 година се 
очекува намалување на учеството на бруто стопан-
ските инвестиции во вкупните вложувања во основ-
ните фондови и зголемувања на учеството на несто-
панските инвестиции, особено на инвестициите во 
општествениот стандард. 

Структура на вкупните бруто-инвестицми во 
основните фондови 

1965 1970 
Вкупни инвестиции 100,0 100,0 
Стопански инвестиции 63,4 62,8 
Нестопански инвестиции 36,6 37,2 

Во согласност со системот на стопанисувањето 
и со развојната политика е потребно да се обезбеди 
побрзо формирање на фондовите на трајни обрт-
ни средства од остварената акумулација. За ова ќе 
придонесат промените ЕО кредитната политика. Нема 
да се дозволи даване и користење на краткорочни 
кредити за вложувања во трајни обртни средства, 
ниту нивно обновување за оиаа цел. 

Освен тоа, и во ^стопанските дејности потре-
бите од трајни обртни средства се повеќе ќе се под-
мируваат од средствата на остварениот доход. 

Со предвидената структура на бруто стопански-
те инвестиции за периодот од 1966 до 1970 година — 
во однос на периодот од 1961 до 1965 година, се нама-
лува учеството на инвестициите во индустријата и 
сообраќајот, а се зголемува кај вложувањата во зем-
јоделството заедно со водостопанството и туризмот. 
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Во рамките на инвестициите на индустријата, во 
наредниот период, ќе се зголеми уделот на инвести-
циите за енергетиката и металург^ата. Учеството 
на инвестициите за крупни мелиорациони објекти и 
сообраќајници vопаѓа во вкупните инвестиции на 
земјоделството и сообраќајот. Во шумарството се 
зголемува учеството на инвестициите за изградба 
на шумски комуникации. 

Бруто стопански инвестиции во основни средства 
— нови цени 

1961-1965 1966-1970 Стопа 
струк- струк- на 
тура тура расте-

жот 
Стопански инвестиции 100,0 100,0 6,7 
од тоа: 
— индустријата 52,9 50,7 4,6 
— земјоделоството 12,9 14,71) 12,1 
— шумарството 1,6 1,8 9,4 
— градежништвото 2,9 2,9 4,8 
— сообраќајот 20,5 19,2 8,2 
— трговијата и 

угостителството 7,7 9,0 7,1 
— занаетчиството 1,5 1,7 9,2 

Условите за развој на одделни дејности, започ-
натата изградба на некои крупни објекти, како и 
расположивите средства за инвестиции и нивниот 
распоред врз одделни носители се решавачки фак-
тори за оцената на структурата на инвестициите до 
1970 година. 

Се предвидува дека средствата за модерниза-
ција, реконструкција и проширување на постојните 
капацитети на стопанството ќе учествуваат со околу 
75% во бруто стопанските инвестиции во основните 
средства на општественото стопанство. При тоа, тоа 
учество ќе изнесува во индустријата над 60%, ако 
се исклучи енергетиката околу 75%, а во земјодел-
ството и сообраќајот околу 80°/о. Амортизацијата 
треба, пред се, да се користи за модернизација и 
реконструкција на постојните капацитети. 

Предвидениот обем и структура на инвестици-
ите се обезбедува со извршените измени во систе-
мот на распределбата кои овозможуваат со прете-
жниот дел инвестициони средства (средства на ра-
ботните организации и на банките, комерцијални 
странски кредити и дел од средствата на фондот на 
федерацијата за развој на стопански недоволно ра-
звиените републики и краишта) стопанството непо-
средно да располага. Тоа значително ќе ја зголеми 
ефикасноста на инвестициите. Овие инвестициони 
средства треба да изнесуваат најмалку 70% од вкуп-
ните стопански инвестиции во основни средства. 
Најголемиот дел од овие средства работните органи-
зации, според предвидувањето, непосредно ќе го 
вложуваат во развојот на сопствени или заеднички 
капацитети. Општествено-политичките заедници ќе 
располагаат до 30°/о од вкупните стопански инвести-
ции во основни средства (дел од средствата на ка-
матата на фондовите во стопанството, орочените 
средства и заеми, дел од средствата на Фондот на 
федерацијата за развој на стопански недоволно раз-
виените републики и краишта, дел од средствата 
на поранешните пласмани на општествените инве-
стициони фондови и странски заеми). 

Федерацијата и други општествено-политички 
заедници по пат на додатни каллатни стопи ќе го 
насочуваат делот на расположивите и ^ангажира -
ните средства на банките и работните организации, 
за да се забрза развојот на определени производ-
ства на стоки и услуги. 

Почнувајќи од 1967 година ќе се укинат постој-
ните издвојувана на 25% од инвестиционите испла-
ти за некои категории инвестиции. За изградба на 
административни и управни згради и понатаму ќе 
бидат задржани посебните издвојувања од 40% врз 
инвестиционите исплати. 

') Освен инвестициите во водостопанството, кои се по-
врзани со енергетиката и сообраќајот. 

Интензивирање на инвестиционата активност 
Во досегашната практика често се раз-

виваше таков фронт на инвестициите кој 
не беше реално покриен со доходот. Ре-
стриктивните и други мерки влијаеја во 
последно време врз усогласувањето на вку-
пните инвестиции со расположивите сред-
ства, но низ тоа широчината на фронтот на 
инвестициите не се намали осетно. На тој 
начин дојде до натамошно забавување на 
активизацијата на вложените средства. 

Во остварувањето на инвестиционата политика 
ќе се обезбеди да се усогласат вложувањата со фак-
тично расположивите средства и да се забрза акти-
визацијата на вложените средства. Тоа ќе се по-
стигне на тој начин што расположивите инвести-
циони средства во првиот дел на среднорочниот пе-
риод ќе се концентрираат во одделни дејности за 
оние објекти што можат во тоа време да се завршат 
и да се пуштат во производство односно во погон. 
На тој начин, дел од инвестиционите вложувања ќе 
се одложи за вториот дел на среднорочниот период, 
што ќе овозможи во тоа раздобје да се концентри-
раат расположивите средства на други објекти, тие 
да се завршат во најкраток рок. 

При тоа на сите нивоа ќе се преземат мерки за 
откажување од изградбата на еден број објекти што 
не претставуваат услов за остварување на целите 
на развојот во овој период. 

Во согласност со тоа, сите банки и дру-
ги носители на општествени средства ќе ги 
усогласат веќе во 1966 година програмите 
на вложувањата со средствата со кои ра-
сполагаат, имајќи ги предвид благовреме-
ните подготовки за инвестиционата изград-
ба, и ќе создадат услови за скратување на 
активизационите периоди. За таа цел бан-
ките можат да предвидат и форми на сти-
мулирање со намалување на договорената 
каматна стопа и со давање премии на ра-
ботните заедници. 

Во текот на 1966 година ќе се донесе 
закон за инвестиционата изградба, со кој 
ќе се прецизираат правата и обврските во 
согласност со другите елементи на систе-
мот, како и пропис со кој носителите на 
инвестициона изградба ќе се обврзат да 
склучуваат договори со изведувачите на ра-
ботите и со испорачувачите на опрема — 
во фиксни износи. Ова треба да влијае врз 
стабилизацијата во областа на инвестици-
оната потрошувачка. 

Републиките и други општествено-
политички заедници треба, во согласност 
со начелата на овој план, да преземат со-
одветни мерки во рамките на своите права 
и должности, заради одржување на инве-
стиционата потрошувачка во рамките на 
расположивите средства. 
Основни услови за учество на федерацијата 
во кредитирањето и финансирањето на 

инвестициите 
1. Во периодот од 1966 до 1970 година 

средствата на федерацијата за инвестиции 
ќе се користат само врз основа на обврски-
те што произлегуваат од среднорочниот 
план. 

Евентуални нови обврски на федераци-
јата, поради настанувањето на исклучител-
ни околности, независно од обврските штѕ 
се утврдени со среднорочниот план, можат 
да се создаваат само со закон во кој ќа 
бидат предвидени и изворите на средствата 
за покривање на тие обврски. 

2. Врз основа на обврските утврдени со 
планот ќе се донесат прописи за учеството 
на средствата на федерацијата за изградба 
на оние објекти за кои не постојат такви 
прописи. Средствата не можат да се ко-
ристат без такви прописи. 
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3. Учеството на федерацијата се утвр-
дува во определен износ за финансирање 
односно кредитирање на одделни објекти, 
односно намени како за нови така и за 
веќе започнати објекти. 

4. Со законски одредби ќе се регули-
раат динамиката, и изворите ка средствата 
за кредитирање односно финансирање на 
одделни објекти односно намени. 

При тоа за првите години на средно-
рочниот период ќе се утврди побавна ди-
намика, што е во согласност со предвиде-
ното притекување на средства. Ако во ова 
раз доб је се зголеми протекувањето на сред-
ства, можат да се забрзаат и соодветните 
инвестициону! работи. 

5. Ако средствата на федерацијата не 
се остварат по предвидената динамика, ЕО 
предвидените периоди во соодветна мера ќе 
се намалат и средствата за вложувања. 

6. Федералната во начело, им го става 
на располагање своето учество за нови 
обврски врз основа на единствени крите-
риуми на заинтересираните инвеститори 
и банки, во согласност со Законот за бан-
ките и кредитните работи. Со закон ќе се 
утврди тоа учество да се насочи низ опре-
делена банка во случаите кога е потребна 
примена на посебни услови или поцелосна 
координација. 

7. За извршување на веќе создадените 
обврски од 10.718 милиони динари федера-
цијата БО периодот од 1966 до 1970 година 
ќе и стави на распологање на Југословен-
ската инвестициона банка 8.329 милиони 
динари. Покрај овие средства Југословен-
ската инвестициона банка' за исти намени 
ќе користи и износ од 1.337 милиони динари 
странски кредити. Од средствата на феде-
рацијата што и се ставаат во споменатиот 
период на располагање па Југословенската 
инвестициона банка, банките ќе ги подми-
рат обврските во врска со странските и 
внатрешните заеми што се користени за из-
градба на објектите во чие кредитирање 
учествувала федерацијата — во износ од 
2.751 милиони динари, а остатокот ќе го 
употреби за подмирување на обврските ЕО 
изградбите на објекти на енергетиката, 
освен за учеството во изградбата на капа-
цитети за сурова нафта и природен гас, 
за изградба на капацитети на црната ме-
талургија до 3,2 милиони тони суров челик, 
за изградба на капацитети за вештачки ѓу-
бриња од околу 2 милиони тони, како и за 
покривање на преостанатите обврски од 
други гранки на стопанството. 

Во границите на наведените износи, а 
имајќи ги предвид и сопствените средства, 
Југословенската инвестициона банка ќе ги 
регулира своите односи со инвеститорите. 

Натамошна функција на федерацијата во 
кредитирањето односно финансирањето на 

инвестициите 
1. Обврските на федерацијата што се 

утврдени со овој план и со соодветни зако-
ни за периодот од 1966 до 1970 година, ќе 
се покриваат од веќе утврдените извори, со 
тоа што посебни придонеси за покривање 
на обврските на федерацијата во инвести-
циите нема да се утврдуваат по донесува-
њето на овој план. 

2. Во периодот до 1970 година, а са раз-
добјето по таа година, средствата на феде-
рацијата можат да се ангажираат, во согла-
сност со расположивите средства, за след-
ниве намени: 

а) за развој на стопански недоволно 
развиените подрачја; 

б) за извршување на преостанатите 
обврски што по 1970 година е произлезат 
од овој план, и тоа: за довршување на пру-
гата Белград-Вар, делницата на авто-патот 
„Братство-единство" од Башино Село до 
Бабуна, започнатите енергетски објекти, и 
обврските по законите за финансирање на 
мелиорационите обј екти. 

За раздобјето по 1970 година не можат 
да се направат обврски на сметка на ка-
матата ка деловниот фонд. 

3. Ако во периодот до 1970 година би се 
укажала потреба за раздобјето по 1970 го-
дина и со други методи да се концентрираат 
средства за некои инвестициони зафати од 
општо значење, федерацијата може да рас-
пише внатрешен заем со определена наме-
на, врз основа на претходно изјаснување на 
стопанството. 
Начин на обезбедување средства на опште-

ствено-политичките заедници за инве-
стиции 

Концентрацијата, на средствата за 
обезбедување на инвестиционите зафати од 
поширок интерес ќе се врши со заедничко 
вложување на работните организации и 
банките. Ако, покрај тоа, се укаже потреба 
од концентрација на средства на подрачја-
та на одделни општествено-политички заед-
ници, тоа може да се врши на следниов 
начин: 

1) средствата на републиките, покраи-
ните, околиите и општините за инвести-
ции во стопанството, како и средставата на 
банките што потекнуваат од укинатите 
општествени инвестициони фондови на 
споменатите спштествепо-полптички. заед-
ници ќе бидат употребени БО согласност 
со среднорочните општествени планови на 
овие заедници, а првенствено за подмиру-
вање на постојните обврски; 

2) општестЕено-пслитичките заедници 
и банките можат само во согласност со 
сојузон закон да распишуваат заеми, што 
би ги запишувале носителите на опште-
ствен имот и граѓани; 

3) ако одделни општествено-политички 
заедници сакаат да обезбедат задолжител-
но запишување на заеми за довршување на 
изградбата на електро-енергетски објекти, 
чија изградба е започната до 31 декември 
1955 година, тие можат тоа да го спроведат 
врз основа на претходно изјаснување на 
стопанството и во согласност со сојузен за-
кон или врз основа на сојузен закон. Тоа се 
однесува и на производството на јаглен кај 
оние капацитети што се одобрени во состав 
на електроенергетскиот објект. 

Обезбедување на средства за кредити-
рање на извозот на капитални добра 

Средствата за финансирање на извозот 
на опрема на кредит ќе ги обезбеди феде-
рацијата, стопанските организации и бан-
ките. Стопанските организации и банките 
ќе го зголемуваат постепено своето учество 
во кредитирањето на извозот на опрема, 
внесувајќи при тоа повеќе деловност и еко-
номски критериуми. 

Овој вид работење треба да се вклучи 
во општиот систем на работењето на сто-
панските организации и овластените банки 
со странство. 

За учеството во финансирањето на из-
возот на опрема на кредит, федерацијата 
ќе обезбеди средства во височина до 5.706,8 
милиони динари за периодот од 1966 до 1970 
година. 

Освен тоа, федерацијата ќе им ја ре-
гресира каматата на банките заради насо-
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чување на нивните средства кон кредити-
рање на извозот на опрема и кон изведу-
вање на инвестиционите работи во стран-
ство. 

Како извор за кредитирање на извозот 
на капитални добра ќе служи делот на 
средствата што се добива со користење на 
странски кредити. 

Учеството на федерацијата по новите 
договори за испорака во 1966 и 1967 година, 
ќе изнесува до 80%>. За сите нови договори 
склучени од 1967 година па натаму, уче-
ството на федерацијата во врска со рабо-
тите на извозот на опрема на кредит ќе 
се намалува, со тоа што до 1970 година уче-
ството на федерацијата да биде најмногу 
60°/о. Учеството на федерацијата ќе се утвр-
дува зависно од времето на испораката на 
капиталните добра на кредит. 

Учеството на федерацијата се утврдува 
во годишни транши во фиксен износ. Пра-
во на учество во средствата на федераци-
јата имаат сите стопански организации и 
овластените банки. 

X 
РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИТЕ И ОПШТЕСТВЕ-

НИТЕ ДЕЈНОСТИ 
ЕНЕРГЕТИКА 

1. Развојот на енергетиката се заснова врз подо-
брото користење на економичните енергетски изво-
ри, посебно ^благородните видови енергија — хи-
дроенергијата, нафтата и гасот. Особено ќе се зголе-
ми учеството на нафтата и гасот во вкупната потро-
шувачка на енергија, и тоа од близу 20°/о во 1965 
— на околу 36ft/o во 1970 година. Јагленот се повеќе 
ќе се користи на самото место со преработка во по-
благородни видови енергија. 

Се предвидува дека во 1970 година ќе се достигне 
следното производство на одделни видови енергија: 

1965 1970 
Електрична енергија во милијарди 

kWh 15,5 30,5 
Јаглен во милиони тони 30,0 41,5 
Сурова нафта во милиони тони 2,1 3,2 
Природен гас во милијарди Nm* 0,4 1,6 

И покрај значителниот пораст на домашното 
производство на енергија во подмирувањето на по-
требите, учеството на увозот се зголемува од 17°/» 
во 1965 — на околу 23°/о во 1970 година. 

Научните истражувања во енергетиката ќе се 
насочат кон проучување на можностите за комплек-
сно и економично користење на водните сили, кон 
економика на преносот на електричната енергија, 
кон оптимална примена на поблагородни видови 
енергија и користење нови форми на производството 
на енергија. 

Во електростопанството задоцнувањето 
на изградбата на електроенергетски капа-
цитети ќе предизвика дефицит на елек-
трична енергија, што повремено ќе биде 
еден од лимитирачките фактори во разво-
јот на производството. 

За што побрзо отстранување на дефицитот, во 
овој план се предвидува изградба и пуштање во по-
гон претежно на термоелектрани, кои можат да се 
изградат побрзо отколку хидроелектрани. Непо-
средно по 1970 година влегува во погон и хидро-
електраната Гердап, што значително ќе го подобри 
електроенергетскиот биланс. Покрај тоа, изборот на 
други нови електрани, хидроелектрани, термоелек-
трани и нуклеарни електрани, што ќе влегу-
ваат во погон по 1970 година, треба да се изврши 
така што да се добијат долгорочни оптимални одно-
си, тргнувајќи од економичноста на инвестициите и 
цената на производството на електрична енергија. 

Врз база на утврдените цени на електричната 
енергија, на предвидената амортизација и доходот, 
дејностите на производството и преносот на елек-

трична енергија ќе можат да учествуваат во проши-
рената репродукција просечно со околу 30:Vo, а ди-
стрибуцијата на електрична енергија во просек со 
околу 100°/о. 

Изградбата на електроенергетските об-
јекти ќе се финансира врз основа на по-
стојните договори помеѓу банките, федера-
цијата и инвеститорите, односно според ва-
жечките прописи. Натамошните пози ка-
пацитети со кои се обезбедува континуитет 
во производството на електрична енергија 
ќе се финансираат по правило, врз основа 
на заедничкото учество на претпријатијата 
на електростопанството, стопанството и бан-
ките. Големите потрошувачи <на електрична 
енергија за своите нови капацитети ќе 
обезбедат финансирање на изградбата на 
соодветните електрани и на преносната 
мрежа. За изградба на електроенергетски 
објекти ќе се користат и странски кредити. 

Се предвидува дека дефицитот во елек-
трична енергија позначително ќе се нама-
лува до 1963 година со пуштањето во погон 
на електраните што се во изградба и со 
увоз. Дотогаш, според потребите на потро-
шувачката, ќе се усогласува и ограничува-
њето пред се на големите електрохехмиски 
и електрометалуршки потрошувачи, каде 
што тоа го овозможува технолошкиот 
процес. 

Се предвидува давање премии како и 
преземање други мерки за скратување на 
роковите на изградбата и обезбедување на 
динамиката на пуштањето во погон на 
електраните во изградба и обезбедување 
на производството на јаглен за новите тер-
моелектрани. Со системот на тарифите ќе 
се регулира потрошувачката на електрична 
енергија, а со долгорочни договори ќе' се 
утврдат заемните односи на производители-
те и потрошувачите. 

Со основниот закон во електростопан-
ството цените на електричната енергија се 
плафонирани, со тоа што електростопан-
ските претпријатија кои од таквото рабо-
тење ќе остварат дефицит, да добиваат ре-
грес од федерацијата до крајот на 1963 
година. По овој период претпријатијата 
слободно ќе ја договараат електричната 
енергија и ќе ја формираат продажната « 
цена, која би останала под контрола. 

Покрај се позначителното поврзување со елек-
троенергетскиот систем на соседните земји, ќе се 
проучува и можноста за користење на предимствата 
на енергетските извори со учество и за потребите на 
странски партнери. 

Во производството на јаглен капаци-
тетите се пренапрегнати, а нерамномерно-
ста во динамиката на потрошувачката по-
времено таканаречените тесни грла во 
транспортот ја отежнуваат снабденоста на 
пазарот. 

Поголемо зголемување на производството се 
предвидува кај лигнитот и тоа со концентрација на 
големи рудници првенствено со површински копања 
заради снабдување во прв ред на термоелектраните 
на самото место и облагородување на јагленот. Раз-
војот на рудниците на мрк јаглен се предвидува 
кај рентабилните рудници за потрошувачите 
што се упатени на превоз на јаглен. Кај ка-
пениот јаглен се предвидува зголемување на про-
изводството во согласност со ограничените резерви. 

Врз база на сега формираните цени на јагленот, 
предвидената амортизација и доходот, учеството на 
рудниците на јаглен во проширената репродукција 
е мошне различно, и зависи од акумулативноста на 
претпријатијата. Рудниците што се ахумулативни и 
што имаат поволни експлоатациони услови ќе мо-
жат да учествуваат со околу 60°/о. 

Федерацијата ќе учествува во кредити-
рањето на изградбата на рудници на јаглен 
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со капацитет до 12,5 милиони тони со 20%, 
и тоа првенствено за оние рудници што во 
поголем дел ќе снабдуваат термоелектрани. 
Натамошните капацитети со кои се обезбе-
дува континуитет ќе се финансираат, во 
начело, врз основа на заедничко учество на 
рудниците на јаглен, стопанските органи-
зации и банките. 

Во индустријата на нафта домашното 
производство на сурова нафта ги задоволу-
ва потребите со околу 65%, додека околу 
35% се увезува. Капацитетите на преработ-
ката досега главно беа доволни за подми-
рување на домашните потреби. Кај природ-
ниот гас, поради ^изградениот дистрибути-
вен систем, не можеше да се оствари по-
значителна потрошувачка, та расположиви-
те резерви не се искористени. 

И покрај значајниот пораст на производството, 
увозот на нафта постојано ќе расте. Заради зголе-
мувањето на производството и потрошувачката на 
нафта и природен гас ќе се прошират и заврзат 
истражувачките работи за откривање нови резерви 
и ќе се применат соодветните експлоатациони и 
транспортни системи. Новооткриените и постојните 
резерви, како и нивното интензивно користење ќе 
го овозможат предвиденото зголемување на произ-
водството. Предвидениот пораст на капацитетите за 
преработка на нафта, со примена на соодветните 
технолошки процеси, ќе ги задоволи потребите од 
деривати на нафта. 

Производството на нафта и гас ќе може во про-
сек да учествува со околу 70% во проширената ре-
продукција, додека р а ф и н е р и ј е на нафта можат 
во потполност да обезбедат средства за својата на-
тамошна изградба. При тоа ќе дојдат до израз ин-
тересите на производителите, преработувачите и 
потрошувачите на нафта и нејзини деривати за 
заеднички вложувања. 

Федерацијата ќе учествуава во изград-
бата на нови капацитети на сурова нафта 
и природен гас со околу 20%. Натамошните 
нови капацитети со кои ќе се обезбеди кон« 
тинуитетот на производството на нафта и 
природен гас ќе се финансираат од соп-
ствените средства на претпријатијата и од 
учеството на заинтересираните стопански 
организации и банки. За да се обезбеди 
рационална изградба на технолошки и еко-
номски современи капацитети за производ-
ство на нафта, федерацијата, по потреба, 
ќе пропише посебна постапка и услови. 

Ќе се испитаат односите на цените на 
одделни форми на енергија, за да се по-
стигне најрационална потрошувачка и 
структурата на изградбата на енергетските 
објекти. 

Заради долгорочно согледување на ком-
плексниот развој на енергетиката, а за 
обезбедување на континуитетот на тој раз-
вој, ќе се изгради до крајот на 1967 година 
програма за долгорочен развој на енергети, 
ката* 

СООБРАЌАЈ 
И покрај постигнатите резултати во 

изградбата на материјалната база и пора-
стот на обемот на превозот, сообраќајот 
заостане зад општиот развој. Поради недо-
волните, технички застарените и потроше-
ните капацитети и недограденоста на соо-
браќајната мрежа, како и поради недоста-
тоците во организацијата на работата, соо-
браќајот не може во потполност, квали-
тетно и економично да ги задоволи потре-
бите што произлегле од брзиот стопански 
развој и од порастот на животниот стан-
дард. 

Сообраќајот доскоро се третирате како 
јавна служба, а неекономските, депресира-
ните цени на сообраќајните услуги ја сте-

снуваа неговата репродуктивна способност 
и материјалната основа за развој на само-
управувањето. Вложувањата во модерниза-
цијата и проширувањето на сообраќајните 
капацитети беа недоволни и неусогласен^ 

Слабостите нај лето гу се манифестираат 
во масовниот транспорт на стоки. Во желез-
ничкиот сообраќај стоките долго се задр-
жуваат во процесот на превозот, а во друм-
скиот сообраќај се неповолни односите по-
меѓу капацитетот на јавниот сообраќај и 
капацитетот на сообраќајот за сопствени 
потреби кои се значително поразвиени но 
недоволно се искористуваат. Капацитетите 
на речниот сообраќај бавно се развиваа. 

Мошне нискиот степен на механизира-
носта на транспортните манипулации и сла-
бата организација на довозот и одаозот на 
стоки влијаат врз долгото задржување на 
транспортните средства и на стоките при 
натоварот, истоварот и претоварен 

Тарифниот систем не го стимулирани 
доволно превозот на одделни видови соо-
браќај и на растојанија и правци кои од 
гледиштето на трошоците на вкупното сто-
панство би биле порационални. 

Сегашните транспортни трошоци се не-
сразмерно високи, а нивното учество во 
вкупните трошоци на стопанството е зна-
чително, иако цените на сообраќајните ус-
нути по единица на работа се релативно 
аиски. 

Со зголемувањето на нивото на цените 
аа сообраќајните услуги во 1965 година се 
зголеми репродуктивната способност на 
;ообраќајните работни организации и се 
прошири материјалната основа за развој 
ага самоуправувањето и на системот на до-
водот. Меѓутоа, сите наведени и други про-
5леми не ќе можат да се решат во текот на 
заредниот период, така што ќе биде по-
гребно да се изврши поголема селекција во 
критиката за развој на сообраќајот до 1970 
година. 

Развојот на сообраќајот во периодот до 1970 го-
дина ќе биде особено насочен: кон поинтензивна 
модернизација на капацитетите; кон употполнување 
и модернизација на основната мрежа на сообраќај-
ниците и кон скратување на патот на стоките; ко« 
подобро поврзување на позначајните производстве-
ни и потрошувачки центри, а посебно на стопански 
недоволно развиените подрачја и туристичките цен-
три; кон зголемување на брзината на прометот на 
стоки и патници и обртот на транспортните сред-
ства; кон намалување на вкупните транспортни тро« 
шоци и кон зголемување на безбедноста на сообра-
ќајот. 

Се предвидува дека во областа на сообраќајот 
натаму ќе се развиваат економските принципи на 
работењето и ќе се усовршува тарифниот систем во 
правец на воспоставување економски цени на со-
обраќајните услуги, а односите меѓу сообраќајните 
гранки и односите на сообраќајот спрема неговите 
корисници ќе се формираат врз база на објективи-
зирани критериуми, на дејството на пазарот и еко-
номските законитости. 

Работните организации на сообраќајот ќе бидат 
заинтересирани да воспоставуваат потесна деловна 
соработка со корисниците на транспортни услуги и 
да ја зголемуваат ефикасноста на користењето на 
капацитетите. 

Предвиденото зголемување на индустриското и 
друго производство, внатрешната и надворешнотр-
говската размена и туризмот како и натамошниот 
пораст на животниот стандард, ќе бараат во наред-
ниот период сообраќајот да го зголемува физичкиот 
обем на своите услуги по просечна годишна стопа од 
8 до 9%. 
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Се предвидува дека превозот на стоки и пат-
ници во 1970 година ќе го достигне следниов обем: 

1965 1970 
Вкупен превоз на стоки 
во милиони тони 129 192 

— внатрешен 107 157 
— меѓународен 22 35 

Вкупен превоз на патници 
459 648 во милиони 459 648 

Со ваквиот обем на сообраќајот би биле задово-
лени стопанските и општествените потреби од соо-
браќајни услуги во внатрешниот и меѓународниот 
сообраќај. 

Се очекува дека и натаму ќе се продолжи тен-
денцијата кон промена на структурата на превозот, 
особено во смисла на зголемување на учеството на 
друмскиот а намалување на учеството на железнич-
киот сообраќај во вкупниот превоз, иако обемот на 
железничкиот сообраќај и натаму ќе расте. 

Врз база на предвиденото зголемување на меѓу-
народниот превоз и транзит, се смета дека вкупниот 
нето девизен приход во дејноста на сообраќајот ќе 
се зголеми од 117 милиони долари во 1965 на — над 
220 милиони долари во 1970 година. 

Во поглед на користењето на внатрешните ре-
зерви, особено значење ќе има решавањето на про-
блемот на нерентабилните железнички пруги и ста-
ници, отстранувањето на дуплирање^ на тран-
спортните капацитети на одделни линии, намалу-
вање бројот на празни возења и забрзувањето на на-
товарот и истоварот на стоки. Значајни резултати во 
овој поглед ќе се постигнат и со подобро усогласу-
вање на организационата структура на сообраќајот 
и на сообраќајните работни организации со при-
родата на технологијата, потоа со поширока сора-
ботка на јавниот сообраќај и на сообраќајот за соп-
ствени потреби и со поголема координација на раз-
ни видови сообраќај. 

Со подобра организација и со воведување совре-
мени методи на работа ќе се унапреди одржувањето 
на транспортните и други сообраќајни средства. Се 
очекува дека работните организации ќе изработат 
програма за специјализација и меѓусебна коопера-
ција за тие работи. 

Научноистражувачката работа ќе биде насочена 
кон усовршување на техниката на средствата и на 
технолошките процеси, кон изнаоѓање начини за 
рационализација и поголема безбедност на сообра-
ќајот и кон истражувања на долгорочниот развој* 

По потреба, со долгорочни договори по-
меѓу работните организации што се зани-
маваат со превоз на патници во поморски-
от, воздушниот и речниот сообраќај и со 
заинтересираните општествено-политички и 
други организации, ќе се создаваат потреб-
ните услови за развој на патничкиот соо-
браќај во овие гранки. 

Заради подобрување на условите на ре-
продукцијата, ќе се воведе пресметување 
на амортизацијата на оперативните брегови 
во луките и пристаништата и на аеродром-
ските површини. Пресметувањето на амор-
тизацијата на јавните патишта ќе се вове-* 
Дува постепено. 

Модернизацијата и проширувањето на' 
сообраќајните капацитети ќе се финансира 
со сопствени средства на сообраќајните ра-
ботни организации, со учество на домашни 
и странски кредити и средства на заинтере-
сираните работни организации од други 
стопански области. 

Се предвидува дека и општествено-по-
Зштичките заедници ќе насочат дел од сво-
ите инвестициони средства во побрзиот раз-
вој на сообраќајните капацитети, со дирек-
тно вложување, по пат на бенефицијана' 
камата или со други мерки. Федерацијата 
Од средствата што. се формираат од камѕи 

тите на краткорочните кредити ќе ги бене-
фицира каматните стопи за вложување во 
Транспортните средства за железничкиот и 
воздушниот сообраќај. 

Федерацијата ќе учествува во кредити, 
рањето на развојот на сообраќајот во сми-
сла на веќе донесените одлуки. 

Довршувањето на сообраќајниците чија 
изградба е досега финансирана од сред-
ствата на федерацијата, ќе се финансира 
без обврска за враќање и натаму од овие 
средства, а со учество на федерацијата до 
85°/о од пресметковната вредност на инве-
стициите. Вкупното учество на федераци-
јата во овој вид ќе изнесува во периодот од 
1966 до 1970 година 2.459 милиони динари. 

Во првиот дел на среднорочниот период 
расположивите средства ќе се концентри-
раат на објектите или на деловите од об-
јектите што можат во тој рок да се пуштат 
во погону Интензивните работи на другите 
објекти ќе се обезбедат во втората поло-
вина на среднорочниот период. 

За изградба на железнички пруги и 
други крупни сообраќајници ќе се користат 
можностите за склучување странски заеми. 

Ќе се преземат мерки за спроведувања 
типизација на транспортните средства и ќе 
се донесат соодветни прописи за техничкото 
единство на големите системи во транспор-
тот и во врските. 

За набавка на транспортни средства за 
поморскиот, речниот и воздушниот сообраќај 
ќе се регулира институцијата на задолжу-
вање во странство врз база на хипотека, 
како и на можноста за наем на бродови во 
поморскиот сообраќај. 

На претпријатијата на речниот и воз-
душниот сообраќај ќе им се овозможи за 
меѓународните линии во преодниот девизен 
режим да можат од домашното производ-
ство да набавуваат погонско гориво за де-
визните средства што ќе ги остварат са-
мите. 

До крајот на 1968 година ќе се изработи 
долгорочна програма за развој на сообра-
ќајот. 

* Развојот на железничкиот сообраќај ќе се на-
сочи особено кон модернизација на магистралните 
пруги на кои се врши најголемиот дел од 
транспортот, кон модернизација и проширување 
на транспортните капацитети, и кон зголему-
вање на степенот на механизираноста на транспорт-
ните манипулации, посебно на натоварот, натова-
рот и претоварот на стоки. 

Се смета дека во периодот до 1970 година ќе би-
дат електрифицирани околу 1.500 km магистрални 
железнички пруги, со што учеството на електрифи-
цираните пруги во вкупната должина на желез-
ничката мрежа ќе се зголеми од сегашните 4°/о на 
околу 16%; ќе се прошират најважните ранжирни 
станици; главните пруги ќе се ремонтираат и ќе се 
зајакнат за поголеми брзини и осни притисоци и ќе 
се опремат со современи сигнално-сигурносни и те-
леграфско-телефонски уреди и врски. 

Со модернизацијата и реконструкцијата ќе се 
зголеми превозната сила, ќе се овозможи зголемува-
ње на обемот на превозот, ќе се зголеми брзината 
и ќе се намалат попатните задржувања на стоки и 
патници, ќе се зголеми безбедноста на сообраќајот 
и осетно ќе се намалат трошоците на превозот. 

Ефектите на модернизацијата на железниците 
ќе се одразат делумно веќе во периодот до 1970 го-
дина, а повеќе во следните години. 

Во периодот до 1970 година се предвидува до-
бршување на околу 400 km нови железнички пруги. 

Модернизацијата на железниците, подобрува-
њето на квалификационата структура и стручноста 
на кадрите и подобрувањето на технологијата и на 
организацијата на работата ќе овозможи да се на-
мали бројот на запослените, та се очекува дека 
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бројот на запослените во 1970 година ќе биде помал 
отколку во 1965 година, а дека продуктивноста на 
трудот до крајот на 1970 година ќе се зголеми за 
околу 40%. 

Со предвидената изградба, со реконструкцијата 
и модернизацијата на железниците ќе можат де-
лумно да се решат проблемите на недостигот, заста-
реноста и истрошеноста на железничките капаци-
тети. Железниците и во периодот до 1970 година ќе 
користат и натаму добар дел на објекти од заста-
рениот и неекономичниот влечен, товарен и пат-
нички парк, и пруги со помали носивости и помали 
дозволени брзини. 

Заради зголемување на општата економичност 
на превозот, се предвидува и укинување на некои 
нерентабилни железнички пруги, со тоа што во тие 
случаи ќе се создаваат потребните услови превозот 
со железница да се замени со други видови сообра-
ќај. 

Од средствата на федерацијата ќе се 
финансира изградбата на железничките 
пруги Сараево — Плоче, Книн—Задар, Го-
стивар—Кичево—Тајмиште и Белград—Бар. 
Првите три пруги ќе се довршат во периодот 
до 1970 година, а пругата Белград — Бар — 
до крајот на 1972 година. 

Се смета дека во инвестициите за мо-
дернизација и реконструкција на железни-
ците работните организации на железнич-
киот сообраќај ќе можат да учествуваат со 
околу 60%. Федерацијата ќе учествува со 
885 милиони динари спрема склучените до-
говори. Се смета дека републиките, според 
порано примените обврски, ќе учествуваат 
во кредитирањето на реконструкцијата и 
модернизацијата на магистралните пруги 
со околу 180 милиони динари. 

Во поморскиот сообраќај се предвидува дека 
тонажата на нашата трговска морнарица ќе се зго-
леми од 1,040.000 ВРТ во 1965 — на најмалку 
1.350.000 БРТ во 1970 година, а нејзината старосна 
структура ќе му се приближи на светскиот просек. 
Меѓутоа и покрај ваквото зголемување, и во наред-
ниот период ќе остане да се решава прашањето за 
поинтензивно проширување на капацитетот на тр-
говската флота и за замена на застарените и недо-
волно економичните бродови 

Тежиштето во развојот на трговската морнари-
ца ке биде во развивањето на прекуморската фло-
та, која, освен подмирувањето на потребите на на-
шата надворешноторговска размена и зголемување-
то па транзитот, ќе овозможи да се зголеми и нето 
девизниот приход од поморскиот сообраќај. 

Развојот на патничкиот поморски сообраќај и 
на крајбрежниот превоз на стоки ќе се ориентира 
кон подобро поврзување на островите со копното и 
кон рентабилни туристички и меѓународни превози. 
За поврзување на копното со островите ќе се кори-
стат порептабилни транспортни средства и натаму 
ќе се развива превозот со траекти. 

Се оценува дека работните организации 
на поморскиот сообраќај ќе можат со соп-
ствени средства да учествуваат со околу 
30°/о во финансирањето на своите инвести-
ции. Федерацијата ќе учествува, според 
преземените обврски, со 120 милиони дина-
ри. Се смета дека 'остатокот ќе се обезбеди 
од банкарски кредити. 

Со побрзиот развој на капацитетите на речниот 
сообраќај и со подоброто одржување и регулација 
на пловните патишта, ќе се овозможи поцелосно 
користење на економските предимства на овој вид 
сообраќај за масовен внатрешен и меѓународен 
транспорт. Се предвидува дека капацитетите на 
речниот сообраќај ќе се зголемат од 470.000 тони 
носивост во 1965 година на околу 745.000 тони носи-
вост во 1970 година. Со набавката на бродови за со-
времен систем на потиснување, ќе се зголеми сега-

шното учество на овој систем во вкупниот превоз, 
но застарениот систем на влечење и во периодот до 
1970 година ќе биде претежен. Освен тоа, со оглед на 
обемот на потребните инвестиции, за развитокот на 
пловните патишта во најголем дел ќе остане да се 
решава во периодот по 1970 година. 

Се оценува дека работните организации 
на речниот сообраќај ќе можат да учеству-
ваат во финансирањето на своите инвести-
ции со околу 35%. Се смета дека од бан-
карските кредити и од други извори ќе се 
покрие останатото. 

Регулацијата на пловниот пат на Ду-
нав ќе се финансира од средствата на фе-
дерацијата, според преземените обврски. 

Во воздушниот сообраќај работните организации 
ќе се ориентираат кон зголемување на рентабили-
тетот на своето работење и кон пошироко вклучу-
вање во' меѓународниот и туристичкиот промет. 
Транспортниот парк ќе се модернизира со набавка 
на поекономични авиони за внатрешниот и меѓуна-
родниот сообраќај. Ќе се продолжи изградбата и 
модернизацијата на аеродроми во најважните сто-
пански и туристички центри. 

'Изградбата на аеродроми ќе се финанси-
ра од средствата на претпријатијата за 
аеродромски услуги и од средствата на не-
посредно заинтересираните други работни 
организации и банки. 

Транспортните работни организации во 
воздушниот сообраќај ќе се ориентираат 
во развојот на капацитетите претежно кон 
кредити. 

Со модернизацијата и натамошната изградба на 
патната мрежа, со проширувањето и модернизаци-
јата на возниот парк и со современото и подоброто 
одржување на патиштата, ќе се создадат услови за 
натамошен пораст и поголема ефикасност на друм-
скиот сообраќај. Се оценува дека во периодот од 
1966 до 1970 година ќе се модернизираат и изградат 
околу 5.000 km патишта. Со ова сегашното учество 
на патиштата со современ коловоз во вкупната 
мрежа на патиштата, што изнесува околу 16Vo, ќе 
се зголеми до 1970 година на околу 23%, што ќе 
претставува се уште низок процент во однос на 
потребите. 

Во рамките на предвидената изградба на пати-
шта, особено значење ќе има довршувањето на ма-
гистралните патишта, со што ќе се надополни основ-
ната патна мрежа. По исклучок, ќе остане по 1970 
година да се довршат некои делници на автопатот 
„Братство и единство", чие довршување, од стано-
виште^ на сообраќајните услови што денеска на 
тие делници постојат и густината на сообраќајот, 
може да се одложи. 

Поосетно ќе се зголеми степенот на механизаци-
јата за одржување на патиштата и ќе се унапреди 
организацијата на работата на претпријатијата за 
патишта. 

Транспортните капацитети на јавниот друмски 
сообраќај ќе се зголемат: во превозот на стоки за 
околу 70%, а во превозот на патници за околу 50°/». 

Ќе се продолжи изградбата на придружните об-
јекти: гаражите, серви^ите, мотелите, помините 
станици, автобуските станици, собирните центри 
и др. 

Транспортните работни организации на 
друмскиот сообраќај ќе ги финансираат ин-
вестициите со сопствени средства со околу 
65%. а останатото од банкарски средства. 

Од средствата на федерацијата ќе се 
финансира довршувањето на континентал-
ниот дел на Јадранскиот пат, на патот Жу-
пања — Опузен и делницата на автопатот 
„Братство-единство" од Бежаниска Коса до 
Белград со мостот преку Сава. 

Заради подобро одржување на пати-
штата, ќе се зголемат средствата за одр-
жување и обновување на патиштата и ќе се 
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подобри организацијата за нивно рационал-
но користење. Од 1967 година ќе се зголеми 
уделот на надоместоците за патиштата во це-
ната на погонското гориво, а надоместоците 
за одделни видови друмски моторни возила 
ќе се усогласат со фактичкото трошење на 
патиштата. Се очекува и учеството на разни 
форми самопридонеси на заинтересираното 
население и на работните организации во 
модернизацијата на патната мрежа. 

Во градскиот и приградскиот сообраќај се пред-
видува дека до 1970 година транспортните капацитети 
ќе се зголемат за околу 40% и ќе се прошират при-
дружните објекти (гаражи, сервиси и др.). Ќе се 
продолжи тенденцијата за зголемувањето на уче-
ството на автобускиот сообраќај во вкупниот пре-
воз. Ќе се прошири и модернизира тролејбускиот и 
трамвајскиот сообраќај и натаму ќе се развива авто-
такси превозот, особено во големите градови и ту-
ристичките центри. 

Се оценува дека работните организации 
на градскиот сообраќај ќе можат во фи-
нансирањето на своите инвестиции до 1970 
година да учествуваат просечно со над 
50%, додека за останатиот дел на инвести-
циите се смета на кредити. 

Предвиденото зголемување на внатрешниот и 
меѓународниот промет ќе влијае врз зголемување-
то на прометот на стоки во поморските луки, реч-
ните пристаништа и другите претоварни места. Се 
смета дека вкупниот промет на стоки во помор-
ските луки и речните пристаништа до крајот на 
1970 година, ќе порасне за околу 60%, а самиот 
транзитен промет во луките преку двапати. 

Во врска со ова, како и со порастот на обемот 
на превозот во железничкиот и друмскиот сообра-
ќај, се предвидува дека вкупниот обем на прето-
варот што го вршат за таа цел специјализираните 
работни организации во луките, пристаништата и 
во железничките станици, ќе порасне двојно, со 
што значително ќе се зголеми учеството на овие 
организации во вкупната претоварна работа. 

За да се изврши предвидениот обем на пре-
товарот, да се забрза прометот и да се намалат 
трошоците на транспортот, ќе се модернизираат и 
ќе се прошират претоварните капацитети во луки-
те, пристаништата, железничките станици и на дру-
гите претоварни места. Претоварните работни ор-
ганизации порационално ќе ја распоредат работата 
во смисла на специјализација на одделни луки. 

Се оценува дека претовариле работни 
организации ќе можат од сопствени сред-
ства да финансираат над 60°/о од своите ин-
вестиции. Федерацијата ќе го кое д итно а 
довршувањето на првата фаза на лаката 
Плоче, во износ од 39 милиони динари спо-
ред склучениот договор. 

Заради зголемување на меѓународниот 
промет и транзит на стоки преку Југосла-
вија, ќе се прошират слободните царински 
зони и ќе се либерализира режимот за ра-
ботата на овие зони. 

Сообраќајните работни организации корисници-
те на транспортот ќе ја зголемуваат механизацијата 
на натоварот, истоварот и претоварот на стоки и 
побрзо ќе го прошируваат и развиваат современиот 
систем на транспорт на стоки со примена на палети, 
контенери и други средства за рационализација на 
транспортот, кои при релативно мали вложувања, 
даваат многу значителни економски ефекти. 

Средствата за оваа цел ќе ги обезбеду-
ваат сообраќајните работни организации и 
работните организации во индустријата, 
земјоделството, градежништвото, трговија-
та и др., а се смета и на учество на бан-
карски кредити. 

Ќе се продолжи со спроведувањето на програ-
мата за реконструкција и модернизација На поштен-
ско-телеграфско-телефонскиот сообраќај. Ќе се за-
брза преносот на поштенските пратки, а со поштен-

ската мрежа ќе се опфати и преостанатиот дел на 
неопфатената територија на Југославија. Ќе се 
прошири автоматската и полуавтоматската телефо-
нија и телеграфија и радио врските во внатрешниот 
и меѓународниот сообраќај. Се предвидува дека до 
крајот на 1970 година со мрежата на полуавтомат-
ска и автоматска телефонија ќе бидат опфатени 
околу 95% од месната и меѓумесната телефонија. Но 
и покрај тоа, бројот на телефонските апарати на 
100 жители ќе изнесува околу 3. Со предвидената 
интензивна изградба на телеграфско-телефонската 
мрежа ќе се создадат реални услови за побрзо зго-
лемување на бројот на телефоните во периодот по 
1970 година. 

Работните организаци со сопствени 
средства и со средства на банките ќе ги 
финансираат своите инвестиции до 1970 го-
дина. Се очекува дека и непосредно заинте-
ресираните корисници на поштенско-теле-
графско-телефонските услуги со свои сред-
ства ќе учествуваат во развивањето на 
капацитетите на поштенско-телеграфско-
телефонскиот сообраќај. Федерацијата ќе 
учествува со 5 милиони динари во креди-
тирањето на набавката на опрема, според 
порано склучените договори. 

ВОДОСТОПАНСТВО « 
За унапредување на режимот на водите 

и за нивно користење, во изминатиот пери-
од се вложени релативно значителни сред-
ства. Доградувани се одбранбените системи 
на средниот и долниот тек на Сава, на 
Дунав, Тиса, Драва ити. Се работеше на 
санацијата на ерозионите подрачја во сли-
вот на Јужна Морава. Досега изградените 
делници на хидросистемот Дунав—Тиса— 
Дунав овозможија заштита од штетното 
дејство на водите околу 370.000 ha, а мелио-
рационите работи во СР Македонија — на 
над 50.000 ha. Меѓутоа, поплавити и високите 
подземни води и натаму загрозуваат значи-
телен дел од обработливите површини, 
поголем број градови, индустриски објекти 
и сообраќајници. Во изминатите две години 
поплавите направија сериозни материјални 
штети, го попречија стопанско™ работење 
и го загрозија животот на жителите. Со 
ерозиони процеси се зафатени исто така 
големи подрачја и на тој начин се нама-
лува продуктивната вредност на земјишта-
та на тие подрачја. Со стопанскиот раз-
вој интензитетот на загадувањето на водо-
текот е во пораст и претставува се по-
крупен проблем, бидејќи значително ја 
намалува употребната вредност на распо-
ложивр!те количини вода. Меѓутоа, пробле-
мите од оваа област ќе можат да се реша-
ваат постапно, во подолги периоди. 

Основните и републичките закони за водите 
даваат можност во наредниот период програмски 
да се насочува решавањето на некои поважни про-
блеми. До крајот на 1968 година ќе бидат завршени 
водостопанските основи на социјалистичките репуб-
лики и на Југославија врз основа на кои ќе може 
да се утврди подолгорочна политика во областа на 
водостопанството. Со ова ќе се согледа перспекти-
вата и можноста за решавање одделни и поважни 
водотеци. Тоа посебно се однесува на проблемите на 
сливните подрачја (Сава, Морава ити.) и на нивното 
комплексно уредување. Височината на вложувањето 
во водостопанството во наредниот период ќе биде 
поголема од вложувањето во претходниот период. 

Со донесувањето на Основниот и репу-
бличките закони за водите во 1964 и 1965 
година, се обезбедува со определени ин-
струменти на стопанскиот систем дел од 
средствата за проста и проширена репро,-
дукција во водостопанството. Средствата на 
републичките фондови на водите кои спо-
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ред одредбите од Основниот закон за во-
дите првенствено се употребуваат за ре-
довно и инвестиционо одржување на по-
стојните објекти, ќе изнесуваат околу 700 
милиони динари. Овие средства можат да 
се зголемат со диференцирање на височи-
ната на водниот придонес што го плаќаат 
стопанските организации, така што придо-
несите да бидат поголеми за организациите 
што се повеќе загрозени од води. 

Иако изградбата на новите системи за 
заштита од штетното дејство на водите ќе 
може да се финансира и од други извори, 
социјалистичките републики можат за овие 
цели да користат и дел од данокот на про-
мет во трговијата на мало. Покрај наведе-
ните средства, ќе се ангажираат и кредити 
за вложувања во водостопанството. 

За работите на меѓународни спогодби 
федерацијата ќе вложи околу 30 милиони 
динари. Учеството на федерацијата во ре-
шавањето на проблемот на водостопанство-
то ќе се врши исто така по пат на вложу-
вањето во хидросистемот Дунав—Тиса—Ду-
нав, во хидромелиорациите во СоцијалР!-
стичка Република Македонија како и со 
вложување во некои објекти на енергети-
ката (Гердап и др.) и сообраќајот. 

Степенот на загаденоста на водите бара 
за изградбата на уреди за пречистување на 
постојните објекти да се ангажираат, по-
крај средствата на стопанските организа-
ции, и средствата на републичките фондо-
ви на водите. Изградбата на нови капаци-
тети треба задолжително да ја следи и из-
градбата на соодветни уреди за пречистува-
ње на отпадните води. Трошоците за пречи-
стување и натаму треба да ги товарат тро-
шоците на производството на стопанските 
организации што испуштаат отпадни води. 

РАЗВОЈОТ НА ОДДЕЛНИ ИНДУСТРИСКИ 
ГРАНКИ 

Во натамошниот развој се смета со поголема 
специјализација и кооперација на производството, со 
значително поголем степен на интеграција на про-
изводителите во земјата и со странска индустрија, 
како и со побрз развој на научноистражувачката и 
Јшдустриско-развојната работа. 

До 1970 година се смета со натамошен брз, по-
стабилен и нешто позабавен развој на индустриско-
то производство во целина — во однос на минатиот 
десетгодишен период. При тоа се предвидува дека 
по побрза стопа ќе расте производството на енерге-
тиката и на основните метали, хемиската индустри-
ја, индустриското производство на градежен мате-
ријал и неметали. 

Поголемо учество и рационализација во потро-
шувачката на суровини и материјали ќе се оствари 
со измената на структурата на потрошувачката на 
суровини, со употребата на поевтини материјали, со 
подобро користење на отпадоците и намалување 
на шкартот. 

Порационално производство ќе обезбеди за-
брзаната модернизација, современата технологија 
и специјализираниот развој на капацитетите во 
економски оправдани големини, а особено порацио-
нално производство во капитално интензивната про-
цесна индустрија. 

Изборот на инвестициони алтернативи ќе му се 
подреди на најштедливото користење на средствата. 
Таквиот однос спрема трошењето на средствата на-
метнува откажување од изградбата на оние капаци-
тети каде што домашните потреби и извозните мо-
жности се под количините што би ја оправдале из-
градбата на оптимални капацитети, 

Интензитетот на геолошкоиСтражувачките ра-
боти и користењето на минерални резерви и други 
природни богатства ќе се усогласи со предвидениот 
развиток. 

Со средства на федерацијата ќе се финансираат 
геолошките истражувања што се од општ опште-
ствен интерес а што не се непосредно врзани за про-
цесот ,на простата и проширената репродукција на 
работните организации ниту на потесните опште-
ствено-политички заедници: комплексно геолошко 
картиран^; регионален геофизички премер; регио-
нални хидролошки и инженерско-геолошки истра-
жувања; регионални геолошки истражувања на ми-
нералогени подрачја заради изнаоѓање основни су-
ровини и студиско изучување на проблематиката од 
областа на геолошките истражувања. 

Учеството на федерацијата во финан-
сирањето на геолошките истражувања од 
општ општествен интерес што не се непо-
средно врзани за простата и проширената 
репродукција на одделни работни органи-
зации, ќе се утврди со соодветни програми 
и прописи. 

Другите геолошки истражувања што 
непосредно се врзани за активностите, 
првенствено на стопанските организации и 
нивните здруженија, а потоа и на заинтере-
сираните- политичко - територијални за-
едници, ќе се финансираат со нивните сред-
ства. 

Сегашното производство на црната ме-
талургија'ги покрива домашните потреби од 
челик со околу 65%. Во тек е програмата 
за реконструкција и проширување на капа-
цитетите до 3,2 милиони тони суров челик. 

До 1970 година се предвидува завршувањето на 
изградбата на капацитетите за производство до 3,2 
милиони t суров челик, при што динамиката на 
изградбата ќе се рализира така што ЕО првите го-
дини ќе им се даде приоритет на објектите од кои 
најбрзо може да се добие производство. Натаму, по-
значително зголемување на капацитетите ќе се 
оствари во следниот среднорочен период. 

Во периодот до 1970 година ќе се пристапи кон 
подготовките и кон продолжувањето на изградбата 
на капацитетите, со што ќе се обезбеди континуитет 
на изградбата и модернизација на производствените 
процеси, како и интензивирање на подготвител-
ните работи на оптимализациј а на капацитетите. 
Тоа ќе доведе и до намалување на производствените 
трошоци и ќе овозможи поповолен развиток на ин-
дустријата за преработка на метали. Непосредно по 
1970 година, ќе се оствари производство од околу 
4 милиони тони суров челик. 

Федерацијата ќе учествува во финан-
сирањето на изградбата на капацитети спо-
ред програмата до 3,2 милиони тони суров 
челик. 

За натамошната фаза на изградбата, над 
програмата до 3,2 милиони тони суров че-
лик, производителите и потрошувачите на 
челик, банките и другите заинтересирани 
фактори ќе ја утврдат конструкцијата на 
финансирањето и ќе пристапат кон оства-
рување на тоа финансирање. Федерацијата 
ќе биде, по потреба, гарант по меѓунарони-
те аранжмани за натамошна изградба на 
црната металургија, 

Учеството на федерацијата во изградба-
та на црната металургија, односно БО дава-
њето на гаранција за странски заеми, се 
обусловува со поделбата на трудот на до-
машните производители односно со изград-
бата на оптимални капацитети. 

Федерацијата ќе учествува во покрива-
њето на трошоците на инвестиционата из-
градба над трошоците предвидени во дого-
ворот за изградба на Железарницата Скоп-
је до износот од 284,2 милиони динари. 

Федерацијата, врз основа на долгороч-
ната програма за развој на црната металур-
гија, што ќе се изработи до 1968 година, ќе 
ги утврди принципите за финансирање со 
кои треба да се обезбеди континуирана из-
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градба на оваа индустриска гранка по 1970 
година. 

Во досегашниот развој на обоената ме-
талургија во доволна мера не се користени 
компаративните предимства на поволната 
суровинска база, производственото искуство 
и постојните капацитети. 

Порастот на производството на основните обоени 
метали ќе се оствари со проширување и модерниза-
ција на постојните и со отворање нови рудници како 
и со проширување и изградба на нови модерни то-
пилници и електролизи. 

Вкупното производство на обоени метали ќе по-
расне до 1970 година близу двапати, а особено ќе се 
зголеми производството на алуминиум, бакар, олово 
и цинк: 

— во илјади тони 
1965 1970 

Алуминиум 41 100 
Бакар 56 80 
Олово 102 160 
Цинк 46 110 

Капацитетите на обоената металургија ќе се 
изградуваат, односно ќе се прошируваат и рекон-
струираат сукцесивно, со тоа што работите на од-
делни објекти ќе се извршуваат во текот на средно-
рочниот период во зависност од расположивите 
средства. Капацитетите што ќе се започнат, забр-
зано ќе се градат и ќе се завршуваат. Со остварува-
њето на програмата за проширување на постојните 
и изградба на нови капацитети, врз база на совре-
мени технолошки достигања, ќе се создаде помодер-
на и значително попродуктивна обоена металургија. 

Ќе се приготви и ќе започне натамошната из-
градба на капацитети за производство на обоени ме-
тали, така што околу 1972 година ќе се достигне 
вкупно производство на алуминиум од околу 150 
до 200 илјади тони, бакар околу 100 илјади тони, 
олово околу 175 илјади тони и цинк околу 125 илја-
ди тони. Наспоредно ќе се развива и производство 
на некои други обоени метали. 

Порастот на производството на обоените метали 
особено поволно ќе влијае за зголемувањето на 
размената со странство и за подобрувањето на плат-
ниот биланс, иако некои од обоените метали и на-
таму делум ќе се увезуваат. 

Значителното зголемување на производството на 
обоените метали бара поголемо интензивирање на 
обемот на геолошко-рударските истражувачки ра-
боти. 

Научноистражувачката работа ќе биде насоче-
на особено кон подобро користење на металите од 
рудите при нивната преработка, кон користење на 
нископроцентните руди на бакар и други метали, 
кон добивање нови метали, порационално и поцело-
сно користење на придружните метали од рудите, 
згурата, топилничките гасови и др. 

Изградбата на капацитетите на обо-
ената металургија ќе се финансира од сред-
ствата на инвеститорите и банките. Феде-
рацијата, по потреба, ќе ги гарантира меѓу-
народните заеми за нејзиниот развиток. 

Развојот на индустријата на неметали 
беше многу интензивен. Освоени се нови 
производи особено во производството на 
огноотпорни материјали, стакло и керами-
ка. Значително порасна извозот. Преработу-
вачките капацитети побрзо се развиваа од 
капацитетите на рудниците. 

Постојната суровинска база и извршените под-
готовки овозможуваат позначително зголемување 
на производството на неметали. Се предвидува по-
рационална експлоатација на суровинската база и 
подобро облагородување на неметалните минерали, 
а и поголема употреба на оние минерали што досега 
не се користени. Новата технологија и техника во 
користењето на производите на неметалите, како и 
побарувачката на нови форми на производи ќе вли-
јае врз подобрувањето на асортиманот и квалитетот 
на производите на неметалите. Широкиот асорти-
ман на производите и квалитетот, како и здобие«? 

ната афирмација, ќе овозможат натамошно зголе* 
мување на извозот. 

Модернизацијата и проширувањето на 
производствените капацитети ќе се оства-
ри со средствата на заинтересираните ра-
ботни организации и банки 

Во металопреработувачката индустрија 
суштествено е изменета структурата на ка-
пацитетите и производството. Во освојува-
њето на нови производи, при развивање на 
сопствената работа на проектирање, кон-
струкции и технолошка подготовка, кори-
стени се обемни странски искуства. 

Неполното користење на капацитети-
те, високиот потрошок на суровини и труд, 
уситнетоста а често и дуплирањето на по-
гоните, имаа за последица скапо производ-
ство. 

Развојот на пазарот ќе ја ориентира се повекб 
металопреработувачката индустрија и на сериски и 
на поединечни производи, со што ќе се оствари по-
развиена поделба на трудот и модернизација. 

Современите тенденции во развојот на техника-
та и технологијата ќе ориентираат кон производство 
на специјализирани машини, уреди и автомати од 
сериска изработка, кон производство на високоме-
ханизирани и автоматизирани поединечни и агре-
гирани машини и постројки. Тоа бара и побрз раз-
вој на електрониката и автоматизацијата. 

Производството на специјализирани машини, 
уреди и автомати од сериска изработка ќе се раз-
вива интензивно — за задоволување на потребите 
на индустријата за преработка на метали и дрво, 
за механизација на земјоделството и градежништво-
то, за реконструкција и развој на сообраќајот и за 
механизација на услужните дејности. Освен тоа, 
големосериски ќе се произведуваат потрошни добра 
од метали, со потрајна вредност, за потребите на 
домаќинствата. 

Производството на високомеханизирани и авто-
матизирани поединечни и агрегирани машини и по-
стројки ќе се развива особено за задоволување на 
потребите на развојот на енергетиката, рударството, 
производството на градежни материјали и за развој 
на процесната индустрија, а особено хемиската и 
прехранбената. 

При тоа се смета дека во земјата ќе се произве-
дува оној асортиман чие рентабилно производство 
ќе го обезбеди домашната потрошувачка и можно-
стите за извоз, а кое ќе се организира со потреб-
ната кооперација во земјата и со странската инду«* 
стрија. 

Предимствата првенствено во доменот на созда-
вањето и производството на комплетни постројки и 
агрегати, и во доменот на производството на стан-
дардни делови и производи за вградување ќе ги 
овозможи нивното позначително вклучување во сб 
поголемата меѓународна размена на овие производи. 

Постојните капацитети, условите на работењето 
и можностите на меѓународната размена упатуваат 
и натаму кон позначително зголемување на произ-
водството и извозот. Ќе се зголеми производството 
на машини, уреди, постројки, камиони и трактори 
— за околу двапати. Ќе дојде и до зголемување на 
производството на автомобили за околу трипати, а 
на моторцикли и велосипеди за околу двапати во 
1970 година. 

Предвиденото поголемо стимулирање на инди-* 
видуалниот труд и неговото пообемно поврзување со 
работните организации во земјоделството, занает-
чиството и во некои други дејности, ќе го интензи-
вира и специфичното производство на соодветна 
опрема, алат и репродукциони материјали. Сето тоа 
ќе обезбеди пошироки можности за пласман на сто-* 
ки и на домашниот пазар. 

Во рамките на интеграционите процеси помеѓу 
кооперантите ќе се воспостават комплексни и долго-
рочни односи што ќе ги надминат вообичаените ко-
мерцијални купопрадажни односи. Тие ќе се ориен-
тираат кон заедничка развојна работа, заедничка 
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ћрограмирање на ново производство, решавање на 
проблемите на текуштото производство, продаж-
ба на готови производи, организирање заеднички 
сервисни служби, ити. 

Успешниот развој на производството ќе бара и 
поинтензивни научни истражувања насочени кон 
освојување најмодерни конструкции и технолошки 

! постапки за производство на машини, уреди и по-
стројки за енергетиката, рударството, индустријата 
на градежни материјали, за индустриите што прера-
ботуваат дрво и метал, за механизација на земјо-
делството и градежништвото, за реконструкција и 
развој на сообраќајот и за производство на опрема 
за оној дел на процесната индустрија што кости-
ну елно се изградува во земјата, како и за производ-
ство на опрема за механизација на услужните деј-
ности. Сето ова бара поголема координација и по-
делба на програмата на научноистражувачката ра-
бота. 

Ќе дојде до поголем израз селекцијата на про-
изводителите. Некои производства како нерентабил-
ни ќе се напуштат, додека други брзо ќе се раз-
виваат. Во тој процес извесен број организации ќе 
израснат во крупни, современо опремени и кадров-
ски оспособени, добро организирани и високопро-
дуктивни работни организации, што ќе можат 
успешно да конкурираат на пазарот. Работните ор-
ганизации што не ќе се прилагодат кон новите усло-
ви ќе западнат во тешкотии. Некои работни органи-
зации ќе се преориентираат и на друго производ-
ство поврзувајќи се со поразвиени групаци. 

Работните организации со сопствени и 
банкарски средства ќе ја обезбедат модер-
низацијата и реконструкцијата. 

Работните организации со учество на 
федерацијата и банките ќе го кредитираат 
и извозот на опрема на одделни пазари. 

Во бродоградбата постојат современи 
капацитети за новоградба на бродови и ре-
монт. Бродоградбата се афирмира во изво-
дот, зашто извезува околу 80°/о од производ-
ството. 

Основната ориентација на бродоградбата ќе биде 
li натаму кон извоз, зашто се смета дека извозот и 
натаму ќе изнесува околу 80°/о од производството. Со 
потребната модернизација, специјализација на про-
изводството и поделба на трудот и одржување на со-
временоста на производствените процеси, се очекува 
осетен натамошен растеж на производството. 

Недоволната запосленост на помалите бродогра-
дилишта ќе се решава со пошироки кооперативни и 
интеграциони односи помеѓу бродоградилиштата и со 
ангажирање на капацитетите за производство на 
опрема за процесната индустрија и другото стопан-
ство. Ќе се унапреди и ќе се прошири градбата на 
бродски дизел мотори за пропулзија и помошни мо-
тори. Научноистражувачката работа ќе биде насоче-
на кон пронаоѓање оптимални проектантски и кон-
струкциски решенија на пловните објекти и техно-
логија на производството, вклучувајќи го и следе-
њето на развојот на најсовремените придобивки на 
бродоградбата. Исто така ќе се проучуваат совреме-
ните достигања во електрониката за навигациони и 
експлоатациони команди, како и истражувањата на 
пропулзијата, вклучувајќи ги и нуклеарните погони. 

Бродоградилиштата ќе ја извршат со 
сопствени и банкарски средства модерниза-
цијата и реконструкцијата. 

Кредитирањето на извозот на бродови 
работните организации ќе го вршат со уче-
ство на федерацијата и банките. 

Во електроиндустријата развитокот на 
1роизводството беше многу динамичен. Ка-
пацитетите се зголемени, особено во кабел-
ската индустрија, со производи на транс-
форматори и ротациони машини. 

Се смета со натомошен значителен растеж на 
производството на електроиндустријата. Кај елек-
троопремата се очекува усовршување на техниката 
и освојување на соодветни големини" на единични 

капацитети на производите, особено електроенергет* 
ски машини и постројки. Производството на елек-
трични ротациони машини и трансформатори ќе се 
зголеми за околу двапати. 

Во согласност со зголемувањето на животниот 
стандард ќе се зголеми учеството на трајни потрош-
ни добра од метали во личната потрошувачка, што 
ќе го прошири пазарот за домашната индустрија, 
иако се смета и со позначително зголемување на 
увозот на овие стоки. 

Модернизацијата на индустријата, на поштите, 
телеграфите и телефоните, на железниците и други 
служби ќе овозможи зголемување на учеството на 
професионалните уреди во структурата на произ-
водството на електронската индустрија. Се пред-
видува и побрз развој на индустријата за автомати-
зација. Со проширувањето на асортиманот на еле-
ментите за автоматизација во областа на електро-
механиката и пневматиката и со освојувањето на 
нови елементи во областа на електрониката и хи-
драуликата ќе се создаде техничка база за поши-
рока модернизација на стопанството. 

Ќе се зголеми и производството на радио-прием-
ници и телевизори, како на електрични кабли и 
спроводници. 

Работните организации со сопствени и 
со банкарски средства ќе ја вршат модер-
низацијата и реконструкциите. 

Кредитирањето на извозот на опрема 
ќе го вршат работните организации при 
учество на федерацијата и банките. 

Динамичниот развој на хемиската ин-
дустрија е постигнат првенствено со зна-
чителните инвестициони зафати што овоз-
можија освојување на низа нови произво-
ди, особено на полето на органско-хемиска-
га индустрија. Во развојот на хемиската 
индустрија заостана базната хемија (азот-
ни ѓубриња, вештачки материи, синтетич-
ен влакна, вискозни влакна, сода, фарма-
деутски суровини итн.). 

Со реконструкции, со проширувања и модерни-
зација значителен број на погоните постепено ќе се 
развијат во рационални економско-технолошки ком-
плекси, а новите капацитети ќе се засноваат врз со-
времени технолошки процеси. 

Развојот на органската хемиска индустрија е 
насочен во најголем дел кон современата петрохе-
миска индустрија, а развојот на карбохемијата и 
карбидната хемија ќе се забавува. Се предвидува 
дека до 1970 година значително ќе се зголеми про-
изводството на вештачки ѓубриња, дека за трипати 
ќе се зголеми производството на вештачки влакна, 
а дека производството на вештачки маси ќе се зго-
леми над 2,5 пати. 

Преработувачката и фармацеутската индустрија 
ќе добијат нов поттик за развој, бидејќи ќе се зго-
леми асортиманот на базните хемиски производи, 
односно ќе се подобри нивната снабденост со репро-
дукциони материјали. Ова отвора и процеси за се 
поголема диверзификација на производството, за 
проширување на асортиманот и за подобрување на 
квалитетот на производите. 

Развојот на хемиската индустрија ќе зависи и 
од напредокот што ќе биде постигнат на научно-
истражувачкото поле. Тоа особено се однесува на 
фармацеутската и органскохемиската индустрија, 
каде што процесите па производството се подложе-
ни на чести промени. 

Со поголема концентрација на средствата и кад-
рите ќе се создадат услови за побрз развој на оваа 
гранка и на интеграционите процеси. 

Развојот на хемиската индустрија ќе 
се обезбеди од средствата на работните ор-
ганизации и банките. 

Федерацијата ќе учествува во финан-
сирањето на изградбата на капацитетите за 
производство на вештачки ѓубриња, првен-
ствено за развој азотни ѓубриња според 
програмата за изградба на нови капацитети 
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од околу 2 милиони тони производство, што 
треба да се оствари до 1970 година. 

За да се обезбеди рационална изградба 
на технолошки и економски современи го-
леми капацитети на базната хемиска инду-
стрија и да не дојде до започнување на из-
градбата на мали и нерационални капаци-
тети, федерацијата, по потреба, ќе пропише 
посебна постапка и услови. Реализацијата 
на започнатите објекти што не претставу-
ваат рационални инвестициони зафати 
инвеститорите треба да ја преиспитаат. 

Во текстилната индустрија дојде до зна-
Јителио зголемување на капацитетите и 
jo модернизација на погоните. Остварено 
i подобрување на квалитетот и проширува-
ње на асортиманот, и покрај неповолната 
суровинска структура односно високото 
учество на природните текстилни суровини. 

Со подобро користење на капацитетите, со из-
градба на погони за доработка, ќе се зголеми про-
изводството до 1970 година за потребите на домаш-
ниот пазар и за извоз. Ќе дојде до промени во 
структурата на производството и извозот, со суште-
ствен пораст на учеството на производи со висок 
степен на доработка, а особено на конфекцијата и 
трикотажата. Врз ваквата производствена ориента-
ција ќе влијае измената на суровинската структура 
и порационалното користење на суровините. Се оче-
кува нешто поумерена стопа на растежот на произ-
водството во однос на претходниот период. Ќе се 
зголеми и учеството на вештачки влакна во вкуп-
ната потрошувачка на суровини и на тој начин 
ќе се забрза замената на природни текстилни суро-
вини. За тоа'ќе придонесе проширувањето на капа-
цитетите за производство на вештачки влакна и ќе 
се подобри снабденоста со суровини на текстилната 
индустрија од домашно производство. 

Се предвидува дека специфичната потрошу-
вачка на текстил во Југославија во 1970 година ќе 
п се приближи на сегашната просечна потрошувач-
ка на развиените земји. 

Учеството на извозот во производството на тек-
стилни производи ќе се зголеми. 

Се предвидува дека вложувањата ќе се насо-
чат кон модернизација, автоматизација и неопходна 
реконструкција, како и кон усогласување на фази-
те на производствениот процес. Ќе дојде и до окру-
пнување на претпријатијата, до специјализација и 
поголема поделба на трудот во рамките на поширо-
ки интеграциони и деловни поврзувања. 

Реконструкциите и модернизацијата ќе 
се обезбедат со средства на работните орга-
низации и банките. Работните организации 
дел од своите средства ќе насочат и кон 
развојот на сопствената суровинска база. 

Индустријата на кожа и обувки распо-
лага со доволно капацитети што се многу 
уситнети. Воведувањето на работа во по-
веќе смени, социјализацијата и коопера-
цијата се резервите што овозможуваат по-
интензивно производство. 

Со подобро користење и модернизација на ка-
пацитетите се предвидува дека производството и на-
таму ќе расте. 

Постојните резерви на работна сила обезбеду-
ваат предвидениот пораст на производството да се 
оствари главно со зголемена продуктивност односно 
со подобрување на квалификациона структура на 
постојните кадри и со воведување на совреме-
на организација на трудот. 

Ќе се продолжи со натамошна измена на струк-
турата на репродукциониот материјал во произ-
водството на обувки, односно со замена на природ-
ната кожа со некожени материјали. 

Учеството на извозот во производството ќе се 
зголеми. Основниот артикал на производството и на 
извозот ќе бидат обувките. 

Се очекува дека во 1970 година потрошувачката 
на обувки во земјата ќе ја достигне денешната по-
трошувачка во развиените европски земји. 

Работните организации со сопствени и 
банкарски средства ќе ја обезбедат рекон-
струкцијата, модернизацијата и окрупну-
вањето на капацитетите. 

Во индустријата на гума постојат ре-
зерви во капацитетите, особено по изврше-
ните реконструкции и проширувања што 
уште не се активирани. 

Со оглед на порастот на домашната барачка и 
можностите на капацитетите, производството по-
осетно ќе расте. Најбрз пораст на производството се 
очекува во пневматиката. Пополното користење на 
капацитетите ќе бара од оваа индустрија побрзо 
оспособување за извоз. 

Ќе дојде до окрупнување на постојните капаци-
тети, до зголемена специјализација и современа ор-
ганизација на трудот што треба да обезбеди високо-
продуктивно производство. 

Реконструкцијата и модернизацијата ќе се обез-
бедат со средства на работните организации и бан-
ките. 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
Земјоделското производство заостана 

Зад општиот стопански развиток. Ова прет-
ставуваше една од суштествените причини 
за растројството на пазарот, за порастот 
на цените, на животните трошоци и за де-
фицитот на платниот биланс. Нивото на 
стоковното производство не ја следеше ба-
рачката на домашниот пазар за лична по-
трошувачка и за преработувачката инду-
стрија, а не беа задоволени ни можностите 
за пласирање на странски пазари. Сето 
ова беше потенцирано со осцилациите во 
земјоделското, производство. 

Новите услови за стопанисување по ре-
формата, посебно нивото на гарантираните 
цени, доведуваат до значително зголемува-
ње на доходот и фондовите на земјодел-
ските организации, и овозможуваат и ната-
мошен пораст на производството во ^ о п е -
рацијата и во индивидуалните стопанства. 

Развојот на земјоделското производство ќе се 
ориентира кон интензификација и побрз пораст на 
продуктивноста на трудот. Ќе се води политика за 
економско засилување на интензификацијата и на 
развојот на општествените стопанства, како и за 
развивање на производството на индивидуалните 
стопанства, и особено во производствената соработ-
ка на работните организации со индивидуалните 
производители. 

Општествените стопанства се повеќе ќе преми-
нуваат кон индустриски начин на производство — 
со воведување на современа технологија и органи-
зација на трудот, како и подоел една примена на 
принципот за распределба според трудот. Важен 
фактор за натамошниот развој на овие стопанства 
ќе претставува продолжувањето на интеграциони-
те процеси, како и организирањето и поефикасната 
работа на развојните служби. Со разни форми на 
деловно поврзување и со интеграција ќе се обезбе-
ди и поуредно снабдување на прехранбената и ту-
тунската индустрија со суровини. 

Посебно значење за побрзиот развој на произ-
водството во кооперација ќе има поинтензивното 
вклучување во тој процес не само на задругите туку 
и на комбинатите, земјоделските имоти, претприја-
тијата на прехранбената индустрија, трговијата и 
други. Суштествено влијание врз обемот на ^ о п е -
рацијата ќе вршат и натаму земјоделските за-
други. За развитокот на производството на површи-
ните на индивидуалните производители односно со 
кооперација значително ќе влијае работата на 
стручните земјоделски служби, кои и својата орга-
низација и начинот на работењето ќе ги прилаго-
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дат кон оваа задача. За зголемувањето на приносот 
ќе помогне и подоследната примента на агромини-
мумот, кој ќе се заснова врз можностите и економ-
скиот ' интерес на производителите да го зголемат 
производството. 

Постојат V ^ O B H во наредните години поефика-
сно и пошироко да се користат и потенцијалите во 
ридско-планинското и медитеранското подрачје. 
Овие подрачја имаат можност да развијат стоковно 
производство на компир, жито, ран и друг зелен-
чук, некои БИДОВИ овошје, месо и други производи 
заради што развојот на овие производства треба да 
се поттикнува со соодветни економски мерки. 

Се оценува дека до 1970 година земјоделското 
производство ќе се зголеми — во однос на просе-
кот 1964/1965 година — за околу 25% односно по 
стопа на растежот од околу 4,6%. Стоковното про-
изводство ќе расте побрзо од вкупното. Ваквиот по-
раст на земјоделското производство ќе овозможи и 
пораст на физичкиот обем на потрошувачката на 
храна — по просечна стопа од околу 5*/о, а на изво-
зот на земјоделски производи — по стопа од око-
лу 8%. 

Производството на општествените стопанства во 
периодот од 1966 до 1970 пдоша би се зголемило по 
просечна стопа од околу 10%, а продуктивноста на 
трудот — по стопа значително поголема од досега-
шната, така што бројот на зашилените би се нама-
лил. Ваквиот развој на општествените стопанства 
би поттикнувал кон поинтензивен и побрз развој на 
стоковното производство во кооперација и во инди-
видуалните стопанства. 

Се смета и со значителен пораст на производ-
ството во индивидуалните стопанства, во коопера-
ција и вон кооперација. Општествено организира-
ното производство (општествени стопанства во ко-
операција) ќе има и во наредниот период решавач-
ко влијание врз развојот на земјоделското произ-
водство. Најголем дел од прирастот на физичкиот 
обем на земјоделското производство би се остварил 
од општествено организираното производство. При 
тоа повеќе од 40% на прирастот би потекнувале од 
општествените стопанства, а останатото — од ко-
операции ата и од индивидуалните стопанства. 

Производството на некои поважни производи, 
според предвидувањата, ќе се движи вака: 

— во илјади тони 
Просек 

Жито — вкупно 
Зеленчук 
Овошје и грозје 
Месо 
Млеко (илјади литра) 

1964/1965 
11.175 
1.925 
2.290 

698 
2.400 

1970 
14.000 
2.700 
2.900 

965 
3.200 

Новите цени на пченицата овозможуваат интен-
зивирање на ова производство по пат на усовршу-
вање на технологијата и подобро опремање со зем-
јоделска техника. На таа основа се предвидува при 
просечни услови пораст на производството на пче-
ница и 'рж на околу 4,6 милиони тони, што би прет-
ставувало зголемување од 25% — во однос на про-
секот од 1964/1965 година. Во билансите за подми-
рување на текуштата потрошувачка и за пополну-
вање на залихите се смета со значително намалу-
вање на увозот на пченица. Во поволни услови про-
изводството би можело да достигне и такво ниво 
што увозот да не биде потребен. 

Порастот на производството на пченка се за-
снова врз можноста на високото интензивирање на 
ова производство со усовршување на технологијата, 
посебно со воведување комплексна механизација. 
На тие основи се предвидува во 1970 година прои-
изводство на пченка од околу 8 милиони тони. По-
степеното и постојано зголемување на производ-
ството на пченка во периодот до 1970 година овоз-
можува да се создадат потребните резерви на тој 
производ, да се покријат зголемените потреби за 
исхрана на добитокот и пченката да претставува 

значителна ставка во извозот на земјоделски прои-
зводи. 

Остварувањето на поголем обем на производ-
ството на зеленчук ќе се заснова врз унапредува-
њето на производството и врз проширувањето на 
деловните односи помеѓу организациите што про-
изведуваат, преработуваат и вршат промет на зе-
ленчук. Во условите на стабилен пазар, подобро 
опремена трговија и при обезбедена потребна меха-
низација за производство — особено таму каде што 
постои можност за наведнување, ќе може да се 
оствари предвидениот обем на производство на зе-
ленчук. 

Создадеш! се поволни услови и за зголемување 
на производството на индустриски растенија. Зго-
лемувањето на производството на шеќерна репа, 
сончоглед и тутун ќе се заснова врз натамошното 
подобрување на технологијата на производството 
по пат на производствена соработка помеѓу земјо-
делските производители, стручните служби и пре-
работувачката индустрија. 

Новите гарантирани цени на шведското месо и 
на млекото обезбедуваат рентабилност на овие про-
изводства. Говедското месо има поволни изгледи за 
пласман, како на домашниот пазар така и на стран-
скиот пазар. Подобрувањата во технологијата на 
производството, посебно во исхраната на добитокот, 
при натамошна селекција на производствените гр-
ла, создаваат можност ова производство да биде 
привлечно за производителите. 

Порастот на производството на свинско месо 
бара технологијата и економиката во гоењето на 
свињи да се усоврши. Ова производство досега го 
карактеризираше ниската конверзија на храната и 
ниското производство на жива мера по свиња. Во 
наредниот период ќе се оди на поголема произвол-
ност на свињите и кон порационала конверзија на 
храната за добиток. При тоа се смета на поцврсто 
поврзување на производителите со стручните слу-
жби, со ^паничната индустрија, со индустријата за 
производство на храна за добиток и со трговијата. 

Пораст на производството и на продуктивноста 
на трудот е можен, покрај другото, при соодветно 
зголемување на материјално-техничката база во 
земјоделството. Бројот на тракторите во работните 
организации ќе се зголеми на околу 60 илјади. Во 
процесот на производството ќе се воведе линиска 
механизација за на ј важните процеси на трудот. 
Значително ќе се зголеми и механизацијата на ин-
дивидуалниот труд (едноосни трактори, лесни трак-
тори и други машини и орудија). Потрошокот на 
вештачки ѓубриња во 1970 година ќе изнесува око-
лу 4 милиони тони — спрема 2 милина тони во 1965 
година. Ваквиот пораст на производството претпо-
ставува и проширување на посебните површини на 
општествените стопанства. Остварувањето на зго-
лемениот доход во интензивното производство и 
поттикнувањето од страна на федерацијата со уче-
ство во вложувањата и со други мерки, треба да 
го развие интересот на земјоделските организации 
за проширување на посебните површини. 

Општествените стопанства, земјодел-
ските задруги и погоните за земјоделско 
производство на други работни организа-
ции ќе можат во новите услови на сто-
панисување да обезбедат од сопствените 
фондови во просек до 5G% од потребните 
средства за инвестиции во основните фон-
дови. 

За да се обезбеди побрз развој на зем-
јоделското произвел ство и пораст на про-
дуктивноста на трудот, федерацијата ќе на-
сочи за оваа област околу 4,4 милијарди 
динари од своите средства. За преземените 
обврски преку Југословенската земјодел-
ска банка, федерацијата ќе склучи ДОГОЕОР 
со оваа банка, во кој ќе се прецизира обе-
мот на средствата што ќе и ги стави Hejrie 
на располагање за покривање на тие об-
врски. Со средствата на федерацијата од 
0,61 милијарди динари ќе се финансира 
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изградбата на каналот Дунав — Тиса — 
Дунав, со средствата од 0,37 милијарди ди-
нари — мелиорационите системи во Соци-
јалистичка Република Македонија. Сред-
ствата на федерацијата ќе се користат ка-
ко учество за побрза модернизација и ин-
тензификација на производството и за зго-
лемување на обработливите површини на 
работните организации. Освен тоа, од по-
себните средства федерацијата ќе обезбеди 
додатна камата заради насочување на сред-
ствата на банките и други иматели на оп-
штествени средства за вложувања во осно-
вните средства на земјоделството. Во кори-
стењето на средствата на федерацијата 
рамноправно ќе се третираат сите форми 
на "општествено организираното производ-
ство (задругите, земјоделските имоти, ин-
дустриско-земј оде леќите комбинати, дру-
гите работни организации и кооперации). 

Во кредитирањето на вложувањата во 
земјоделството ќе учествуваат со свои сред-
ства банките и оние организации од други 
гранки на стопанството што се заинтереси-
рани за развојот на одделни производства. 
За вложувања во земјоделството ќе се ко-
ристат и странски кредити, како и сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање стопанскиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и кра-
ишта. 

Мерките на економската политика ќе 
ја поддржуваат секоја индивидуална ра-
бота што не се заснова врз експлоатација, 
а која придонесува поцелосно да се задо-
волат потребите на самите производители и 
на општеството. Ќе се поддржуваат и на-
стојувањата на индивидуалните производи-
тели да го зголемат производството и про-
дуктивноста на својот труд, како по пат 
на производствена соработка, така и со 
поголеми сопствени вложувања во совре-
мени средства за производство. Со тоа во 
врска, од домашното производство и од 
увозот ќе се обезбеди значително подобра 
понуда и поширок асортиман на разни ору-
дија за работа, механизација и други сред-
ства за производство. 

Банките, земјоделските задруги и други 
работни организации што се, занимаваат со 
земјоделско производство ќе организираат 
посебна штедно-кредитна служба и ќе ги 
поттикнуваат на штедење индивидуалните 
производители, заради јакнење на мате-
ријалната основа за развој на производ-
ството во кооперација. Во текуштата еко-
номска политика ќе се преземаат и други 
мерки, заради поголемо активирање на по-
тенцијалот на индивидуалните стопанства 
(усовршување на даночната политика и си-
стемот на осигурување во земјоделството и 
слично), со цел да се зголемат вложувањата 
на тие производители во производството и 
развојот на земјоделските служби. 

За развојот на стоковното производ-
ство посебно значење ќе има политиката на 
стабилизација на земјоделскиот пазар, на 
создавање стоковни резерви и посовремена 
организација на прометот на земјоделски 
производи, како и одржувањето главно на 
оние односи помеѓу цените на земјоделските 
и други производи што се утврдени со ре-
формата. Применувањето и натамошното 
развивање на системот на гарантираните и 
минималните откупни цени ќе ги стиму-
лира рационалното производство и стаби-
лизацијата на пазарот. Ќе се гарантираат 
цените за определени производи и за испо-
раките што ги вршат индивидуалните про-
изводители непосредно. Премиите и регре-
сите се задржуваат со тенденција кон по-

степено намалување и евентуално укину-
вање во согласност со развитокот на про-
изводството и пазарот. За организирањето 
и стабилноста на пазарот големо значење 
ќе има поттикнувањето на интеграционите 
процеси помеѓу организациите што произ-
ведуваат, преработуваат и вршат промет 
на земјоделски производи и посебно — 
поттикнувањето на ^операцијата со кре-
дитни и даночни олесиенија и со други 
мерки. 

Во прехранбената индустрија, а особено 
во некои групации изградени се капацитети 
што овозможуваат поцелосно користење на 
суровинската база. Со зголемувањето на 
куповната способност на населението, со-
здадени се услови за поголем пораст на 
потрошувачката на производите на пре-
хранбената индустрија. Во извозот некои 
производи од оваа* индустриска гранка 
имаат големо значење и се афирмирани на 
странскиот пазар. 

Развојот на прехранбената индустрија ќе зависи 
од подоброто, користење на суровините, од подобру-
вањето на нивниот квалитет и од зголемувањето на 
продуктивноста на трудот. Проширувањето на капа-
цитетите ќе се врши во согласност со развојот на 
пазарот, а ќе се оствари првенствено по пат на ре-
конструкција и модернизација. На таа основа е 
обезбеден натамошен растеж на производството. 
Новите услови на стопанисувањето ќе ги ориенти-
раат претпријатијата од оваа индустрија кон обез-
бедување поголеми количини суровини и кон подо-
брување на нивниот квалитет, како и кон интегра-
ција со земјоделски организации и кон развивање 
на ^операцијата со индивидуални производители. 
Сето тоа треба да и овозможи на прехранбената 
индустрија да ги намали трошоците на производ-
ството и да им ја наго леми конкурентната способ-
ност на своите производи на странскиот пазар. 

Реконструкцијата и модернизацијата на 
прехранбената индустрија ќе се врши со 
сопствените средства на работните органи-
зации и со банкарски кредити. 

Досегашниот развиток на тутунската 
индустрија беше обусловен од движењата 
во производството на суровини и од мож-
ностите за пласирање. Извозот на фермен-
тиран тутун значително влијаеше врз раз-
витокот на производството на суров тутун. 

Се смета дека преработката на тутун ќе се дви-
жи со нешто поумерена стопа на растежот. Ната-
мошниот развиток на тутунската индустрија ќе за-
виси првенствено од производството на суров тутун, 
од пласманот на тутунот и од модернизацијата на 
производствените капацитети. Мерките на стопан-
ската реформа ќе ги ориентираат претпријатијата 
на тутунската индустрија кон интеграција и поцвр-
сто поврзување со производителите на суровини. 

Модернизацијата на тутунската инду-
стрија во наредниот период ќе се врши од 
сопствените средства на работните органи-* 
зации и од средства на банките. 

ШУМАРСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ДРВО 
Во шумарството со подоброто користење 

на шумскиот фонд, со новоподигнатите 
плантажи и со интензивните култури, со 
извршеното пошумување и нега на шумите, 
со изградбата на комушгкации и со воведу-
вањето на механизација, остварени се усло-
вите за поекономично шумско стопанисува-
ње и за воведување современа технологија. 

Потенцијалните можности на шумскиот 
фонд досега не се доволно користени. Екс-
тензивно^ стопанисување и ниската про-
дуктивност на трудот во шумарството, како 
и позабавениот развој на индустријата за 
преработка на дрво, имаа за последица за-
останување на производството и развојот 
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и недоволно вклучување во меѓународната 
размена. 

Просечното годишно сечење на шуми ќе се 
движи и натаму нешто пониско од прирастот и ќе 
изнесува во 1970 година околу 28 милиони т 3 . По-
широко ќе се вклучат со општествено организира-
ното производство и шумите на кои постои правото 
на сопственост и повеќе ќе се користи дрвото вон 
шумите и шумските отпадоци за обезбедување на 
суровините за преработка на дрво. 

Заради остварување на предвиденото сечење на 
шуми, ќе се изградат до 1970 година околу 7.000 ки-
лометри нови шумски комуникации. Ќе се набави 
современа опрема за механизирање на работите при 
искористувањето на шумите и шумскокултурните 
работи. Ќе се подигнат нови плантажи и поинте-
зивни култури на шуми со обезбедување на саден 
материјал, ќе се извршат соодветни шумскоодгледни 
работи во постојните шуми. При тоа ќе се воспоста-
ват поусогласени односи помеѓу сечењата и вложу-
вањата во развојот за одржување на шумскиот 
фонд. 

Се предвидува формирање на шумскостопански 
организации, без оглед на границите на опште-
ствено-политичките заедници, кои како природни 
целини ќе претставуваат трајно суровинско подрач-
је за оптималните капацитети и технолошките про-
цеси на индустријата за преработка на дрво. Тоа 
осетно ќе ја унапреди ефикасноста на стопанисува-
њето во шумарството, ќе ги намали трошоците за 
одржување на шумите и ќе изврши концентрација 
и подобро користење на средствата и кадрите. 

Ќе се пристапи кон порационално користење на 
суровината со сведување на отпадоците на најнуж-
на мера при искористувањето на шумите и прера-
ботката на дрвото. Ќе се преземат поефикасни 
мерки за спречување на безправните сечења, како и 
мерки ^рационалните пилани да не ги загрозат 
настојувањата за рационално користење на шум-
ските суровини. 

Со долгорочно деловно поврзување на шумско-
стопанските организации со извозните претприја-
тија и со големите потрошувачи на дрво ќе се соз-
дадат услови да учествуваат и потрошувачите со 
свои средства во изградбата на .шумски комуника-
ции и подигањето на плантажи, а со цел за зголему-
вање на производството на дрво. 

Научните истражувања ќе бидат насочени кон 
изработка на програма за долгорочно интензивира-
ње на шумското стопанисување. Исто така. истра-
жувачката работа ќе се насочи кон унапредување 
на производството и кон заштита во природните 
шуми и плантажи, кон проширување на суровин-
ската основа за индустријата за целулоза, кон пре-
ведувањето на деградираните шуми и дробаци во 
состоини со висок возраст и кон унапредување на 
технологијата, економиката и организацијата на 
трудот. 

Предвидените шумскоодгледни работи 
и инвестиционата изградбата ќе се обезбе-
дат со поголем дел од средствата на 
шумскостопанските организации, банките и 
други заинтересирани фактори. 

Федерацијата ќе учествува во периодот 
од 1967 до 1969 година во изградбата на 
околу 4 илјади km шумски комуникации 
со до 20°/о од средствата, а најмногу до 147,5 
милиони динари. 

Со задолжително издвојување од соп-
ствените извори, работните организации ќе 
ги обезбедат потребните средства за зголе-
мениот обем на шумскоодгледните работи, 
а што ќе се регулира со донесување на про-
писи за режимот на шумите како основно 
средство. 

Ќе се изработи долгорочна програма за 
развој на шумарството и за преработка на 
дрвото до 1968 година. 

Во дрвната индустрија, со извршените 
реконструкции и со модернизацијата на ка-

зацитетите, како и со изградбата на пого-
леми капацитети за некои нови и дефици-
тарни производи, посуштествено е изменета 
гтруктурата на производството. Тоа создаде 
1 услови за подобро користење на сурови-
ните и за поголем извоз, особено на финал-
т производи. Поради недоволната и не-
>амномерната снабденост со потребни суро-
шни не можеа рационално да се користат 
капацитетите и работната сила. 

Со порамномерно снабдување со суровини и со 
други репродукциони материјали, како и со кори-
стење на отпадоците, ќе се создадат услови подобро 
да се искористат внатрешните резерви. Производ-
ството ќе се зголеми за околу двапати, а особено 
на полуфиналните и финалните производи, при 
реконструкција и модернизација на капацитетите и 
при развој на ^оперативните односи. 

Со долгорочни извозни аранжмани ќе се оства-
рат уште поповолни услови за зголемен извоз и за 
натамошен развој на крупни и современи капаци-
тети, со кои ќе се постигне порационално користење 
на суровините и отпадоците. 

Реконструкцијата и модернизацијата на 
капацитетите ќе се обезбедат со средства 
на работните организации со околу 60°/ow 
При тоа се смета дека ќе се подобри рабо-
тењето на работните организации со нивно 
окрупнување и со подобра организација на 
трудот. 

Во индустријата на целулоза и хартија 
се подигнати нови капацитети, што овозмо-
жуваат подобро искористување на дрвната 
маса и производство за извоз. 

, Со поцелосно користење на постојните капаци-
тети, со усовршување на технолошкиот процес на 
производството и со проширување на погоните, про-
изводството скоро ќе се удвои.Се смета и со ната-
мошно зголемување на капацитетите за целулоза и 
полуцелулоза врз база на лисјарите. 

Натамошниот развој ќе може да се 
обезбеди од средствата на работните орга-
низации во просек со околу 60%. 

Во графичката индустрија техничката 
опременост во однос на другите гранки на 
индустријата е релативно ниска. Капаците-
тите се уште се расцепкани и не се кори-
стат доволно. 

Со воведување нови технолошки постапки и со-
времена опрема и со поширок премин од занает-
чискиот кон индустриски начин на производство ќе 
се зголеми производството за околу двапати. 

Модернизацијата и реконструкцијата 
на капацитетите ќе се обезбеди со сред-
ства на работните организации и банките. 

ТУРИЗАМ 
Интересот на стопанството за што по-

широкото вклучување во меѓународната 
поделба на трудот наложува да му се по-
свети посебно внимание на развитокот на 
туризмот поради неговите компаративни 
предности, кои досега не се користени во 
доволна мера. 

Со туристичкиот промет на странци се 
остварува во најголем дел прилив на кон-
вертибилни девизни средства, со што се 
придонесува и за создавањето услови за 
постигање конвертибилност на динарот. 

Покрај значењето за економските одно-
си со странство, туризмот како мошне ком-
плексна стопанска активност го поттикну-
ва развојот на низа стопански гранки. На 
туристичките места и подрачја туризмот им 
дава можност за успешно решавање на 
нивниот економски развој, а со своите еко-
номски ефекти ги надминува тие подрачја 
дејствувајќи врз развојот на стопанските 
дејности што него го спремаат и го при-
дружуваат. 
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Туристичкиот промет имаше постојана 
тенденција на растеж, така што достигна 
промет од околу £2,5 милиони ноќевања во 
1965 година. Со достигнатиот туристички 
промет на странци од 11,2 милиони ноќева-
ња и со девизен прилив од околу 105 мили-
они долари во 1965 година, Југославија уче-
ствува во Европа со 2,5% во остварениот 
број на ноќевања на странци и со 1,5°/о во 
девизниот прилив, што значи дека распо-
ложивите природни услови на земјата се 
уште се во мал дел искористени. 

Досегашниот развој на туризмот го ка-
рактеризира, во прв ред, недоволната раз-
виеност на материјалната база на туриз-
мот и тоа, пред се, недоволноста на капа-
цитетите на угостителството, сообраќајот и 
трговијата. Исто така недоволно се разви-
ени одделни видови туризам: излетнички, 
транзитен, ловен, зимско-спортски, бањско-
лекувалишен. Сето тоа се одразува во ни-
ската потрошувачка на странските туристи. 

Изградбата на инфраструктура, а осо-
бено на сообраќајот, претставува поволна 
база за натамошна изградба на сместувачки 
и други капацитети за остварување пого-
лем обем на прометот и девизен прилив, а 
туризмот е неопходен фактор за валори-
зација на тие вложувања. * 

Во наредниот период се предвидува брз по-
раст на туристичкиот промет. Се предвидува во 
1970 година да се остварат над 60 милиони ноќева-
ња, од што 32 милиони ноќевања на странски ту-
ристи, како и ефект од околу 400 милиони долари. 
Со тоа учеството на Југославија во остварениот де-
визен прилив од меѓународниот туризам во Европа 
би се зголемило на околу 6°/о. 

Наспоредно со порастот на животниот стандард 
ќе се зголемува и домашниот туристички промет. 

Зголемувањето на туристичкиот промет и де-
визниот прилив ќе се постигне со подобро користе-
ње на постојните капацитети, со изградба на нови 
капацитети за сместување и други капацитети во 
подрачјата и местата во кои можат да се постигнат 
максимални ефекти, како и со зголемување на 
дневната потрошувачка на туристите. 

Покрај натамошниот развој на постојните фор-
ми на туризмот, со натамошната либерализација на 
граничните формалности и со отворањето на нови 
гранични премини, со потребните организациони 
мерки, со подобрувањето на пропагандата и ел., во 
туристичкиот промет повеќе ќе се вклучат и дру-
гите видови, на туризмот, а особено излетничкиот, 
транзитниот, ловниот, зимско-спортскиот, бањско и 
приморско-лекувалишниот, благодарејќи на мож-
ностите што ги даваат постојните здравствени ус-
танови. Со тоа ќе се придонесе да се продолжи ту-
ристичката сезона, подобро да се користат капаци-
тетите и да се создаде единствен југословенски ту-
ристички пазар. 

За предвиденото зголемување на прометот и на 
ефектите од тој промет ќе придонесе и поголемото 
вклучување на трговијата, како и организирањето 
на разни услуги на странските туристи. 

Напоредно со развојот на материјалната база 
на' туризмот од суштествено значење е и образова-
нието на кадрите, што ќе даваат туристички услуги 
од повисок квалитет. 

Продажбата на туристички услуги ќе биде пот-
помогната со ефикасната туристичка пропаганда во 
странство, посебно насочена кон продолжување на 
туристичката сезона и кон развој на нови видови 
туризам. 

За зголемувањето на туристичкиот промет по-
суштествено ќе придонесе и индивидуалната ини-
цијатива во таа област. Ќе се обезбеди интересот 
на граѓаните да дојде до поголем израз во давањето 
на угостителски, занаетчиски и други услуги на 
туристите. 

За изградбата на туристички капацитети, пок-
рај угостителските стопански организации ќе бидат 
заинтересирани и стопанските организации од други 
гранки, како и банките, посебно поради високиот 
девизен рентабилност и поволните услови за плас-
ман на нивните средства. Се очекуваат и значителни 
вложувања на странски инвеститори засновани врз 
поволните услови за пласман на тие средства, а и 
посилна ориентација на нашите иселеници и прив-
ремено запослените лица во странство да вложуваат 
свои средства во туристичката дејност. 

Заради остварување на целите во областа на 
туризмот ќе се преземе, покрај другото, следново: 

Во согласност со одредбите на девиз-
ниот режим, како дејности што оствару-
ваат девизен приход, до воспоставувањето 
на конвертибилноста на динарот, осетно ќе 
се зголеми учеството на работните орга-
низации во располагањето со девизите 
што ќе ги остварат со туристички промет. 

Стопанските организации во областа 
на туризмот ќе можат да склучуваат 
странски заеми и други аранжмани за 
потребите на изградбата на своите објекти, 
со тоа што самите ќе го обезбедуваат от-
платување™ на долгот. Заради обезбеду-
вање поголем прилив на странски средства 
по овој основ, ќе се овозможи примената 
на разни форми на деловна соработка. 

Федерацијата по пат на додатни кама-
ти на кредитите и по пат на роковите за 
враќање на кредитите ќе насочува дел од 
средствата на банките и работните орга-
низации заради изградба на капацитети 
наменети за зголемување на прометот на 
странци. 

Освен тоа, за стимулирање кон побрза 
изградба на капацитети за странскиот ту-
ризам, ќе се користи дел од приходите од 
каматата што ја остварува Народната банк!! 
на Југославија, со оглед на тоа дека висо-
ката стопа на нето девизниот ефект од 
туризмот придонесува да се зголеми девиз-
ниот приход и да се создадат потребните 
девизни резерви. 

Републиките и општините треба да го 
поттикнуваат развојот на туристичките 
капацитети: со додатни каматни стопи за 
каматите на кредитите и со роковите за 
враќање на кредитите — заради насочу-
вање на дел од средствата на банките и 
работните организации, со ослободување од 
плаќање камата на деловниот фонд, како 
и со други мерки со кои на стопанските 
организации во областа на туризмот им се 
подобруваат условите на стопанисувањето. 

За да се обезбеди побрз развој на 
странскиот туризам во првите години на 
планот, во границите на квотата за задол-
жување во странство, во 1966, 1967 и 1968 
година ќе се користат кредити за изградба 
на туристички капацитети во годишен из-
нос до 190 милиони динари. 

Мерките на кредитната и даночната 
политика ќе го стимулираат вложувањето 
на средствата на граѓаните и на нашите 
иселеници за изградба на објекти за дава-
ње услуги на туристи, како и за подобру-
вање на условите на исхраната и сместу-
вањето во домаќинствата. 

ГРАДЕЖНИШТВО И ИНДУСТРИЈА НА 
ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ 

Во градежништвото, и покрај значи-
телните резултати постигнати во зголему-
вањето на обемот на изградбата, во забр-
зувањето на изградбата на одделни објекти, 
како и во архитектонските и инженерски-
те решенија, — ефикасноста на изградба-
та е уште недоволна. 
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Достигнатиот степен на развојот го 
карактеризира: екстензивниот начин на 
производство со релативно ниска продук-
тивност на трудот, што се одразува во бав-
чата изградба и во високиот пораст на це-
ните на градежните работи. 

Основните причини за ваквата состојба 
на градежништвото се наоѓаат, пред се, во 
познатите слабости во досегашната инве-
стициона политика. 

Иако во производството на материјали 
за градење е постигнат значителен напре-
док, сепак градежништвото не беше обез-
бедувано со соодветни материјали, според 
количината, асортиманот и динамиката. 

Натамошниот развиток на градежништвото и на 
индустријата на градежни материјали се заснова 
зрз подобро користење, модернизација и проширу-
вање на капацитетите. Според предвиденото ЌИБО 
и структура на инвестициите во наредните пет го-
дини, се смета со зголемување на обемот на рабо-
тите за околу 42% и на производството на градеж-
ни материјали за околу 47°/о. 

Квалитетни промени ќе настанат во производ-
ството на станови за пазарот. Со промените во стан-
беното стопанство суштествено се изменети пазар-
ните услови за производство на станови. Производи-
телите на станови за пазарот треба да ги обезбедат 
недостигачките обртни средства и планирањето на 
своите производи. 

Во наредниот период се очекува поинтензивно 
производство на посовремени градежни материјали 
-а поповолно снабдување на градежништвото со ре-
продукциони материјали. 

Научноистражувачката работа ќе биде насочена 
*шн унапредување на индустријализацијата на гра-
дењето, кон пронаоѓање нози конструкции, воведу-
вање нови градежни материјали во производството 
и кон унапредување на технологијата во производ-
ството на класичните градежни материјали. 

Во рамките на предвидените градежни работи 
ќе се зголеми учеството на високоградбата, првен-
ствено поради забрзаното темпо на станбената из-
градба. 

Поради застанувањето во развојот на капаци-
тетите на високоградбата — во однос на другите 
капацитети, развојот на капацитетите на високо-
градбата во наредниот период побрзо ќе се унапре-
дува. Наспоредно со индустријализацијата на висо-
коградбата и понатаму треба да се развиваат и уна-
предуваат и капацитетите на градежното занает-
чиство. 

Во поглед на современите производствено-тех-
нолошки решенија, движењата сб повеќе ќе ги ка-
рактеризира барачката на репродукциони материјали 
со висок квалитет со кои можат да се изработу-
ваат полесни, во експлоатацијата поповолни и спо-
ред сигурноста изедначени конструкции и сериско 
производство со тенденција кон производство на 
елементи со поголем формат и со повисок степен 
на обработка. Поголемиот степен на механизацијата 
и побрзиот премин кон современа организација на 
трудот ќе обусловат нерамномерно и поцелосно ко-
ристење на средствата на производството. 

Новите односи на подрачјето на инвестиционата 
изградба, а посебно во станбеното стопанство, су-
штествено ќе ги изменат условите на стопанисува-
њето во областа на градежништвото. Со ставањето 
на изведувачите на работите во положба на произ-
водители се зголемува заинтересираноста за поеко-
номично градење. Политиката на општата стабили-
зација на стопанството позитивно ќе се одрази врз 
создавањето на нови односи во градежништвото и 
врз скратувањето на активизациониот период на 
инвестициите. 

За поуспешна и порационална станбена изградба 
во поголемите градови и индустриски центри ќе 
придонесат и урбанистичките и други услови што 
ќе ги создадат општините и други фактори за кон-
центрирана и континуирана изградба на станови за 

пазарот. Врз базата на сериско индустриско про-
изводство на елементи и конструкции ќе се обезбеди 
поголема примена на монтажниот систем на гра-
дење. Во тој правец ќе влијае и банкарскиот меха-
низам по пат на стимулирање и насочување на 
средствата наменети за станбена изградба. 

Расположивите капацитети и стручни кадри, 
како и веќе здобиените искуства, даваат реални 
можности се повеќе да се зголемува учеството на 
стопанските организации од градежништвото на 
странскиот пазар. 

За да се подобри во градежништвото 
квалитетот на изградбата и да се забрза 
воведувањето на индустриски методи врз 
база па високосериско производство на еле-
менти и конструкции за вградување, побрзо 
ќе се воведува стандардизацијата и типи-
зацијата. 

За да се зголемат ефикасностите на 
градењето ќе придонесат измените на про-
писите и узансите, со тоа што порачките 
во градежништвото да се базираат врз ком-
плетна производствена целина според од-
напред утврдена цена на објектите во це-
лина — според инженеринг-системот, како 
и врз прифаќање на прецизни меѓусебни 
обврски на содоговарачите во поглед на 
одржувањето на роковите, квалитетот на 
изведените работи и условите на експлоа-
тацијата на изградените објекти. 

За ова особено ќе придонесе изработ-
ката на среднорочните и долгорочните про-
грами за развој на работните организации 
од одделни групации и стопански гранки 
и благовременото вклучување на градеж-
ништвото во нивната реализација. Исто 
така побрзото прераснување на изведува-
чите на работите во производители на ин-
вестициони објекти ќе се овозможи и со 
донесувањето на соодветни законски про-
писи. 

Проширувањето на капацитетите за 
сериско производство на елементи и кон-
струкции за индустриска изградба на ста-
нови ќе се обезбеди со средства на градеж-
ните организации, банките и работните ор-
ганизации за стопанисување со станбениот 
фонд, како и на други организации што се 
заинтересирани за индустриско производ-
ство на станови. 

Другите работни организации на гра-
дежништвото во проширената репродукци-
ја ќе се орираат, главно, врз сопствените 
средства. 

Зголеменото учество на работните орга-
низации од градежништвото на странскиот 
пазар треба да се врши организирано во 
меѓусебната деловна соработка на претпри-
јатијата и деловните здруженија. Банките 
треба со погодни стимулативни методи да 
му дадат подршка на развојот на разни 
форми на извоз на градежна капацитети. 

Од индустријата на градежни матери-
јали современата градежна техника бара 
производство на материјали од широк асор-
тиман и високовредни физички својства, 
што досега не беше во потполност обезбе-
дено. Производството на лесни порационал-
ни материјали заостанува зад производ-
ството на класични градежни материјали. 
Поради недостигот на цемент, увозот на тој 
производ последниве години постојано се 
зголемуваше. 

Со реформата се создадени услови за 
сопствено финансирање на проширената 
репродукција кај поголемиот дел работни 
организации. Меѓутоа, за да се зголеми 
производството на цемент ќе биде потребно 
да се обезбедат дополнителни средства. 

Се смета со поголем пораст на производството 
на индустријата на градежни материјали. Новите 
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услови ќе наметнат поинтензивен пораст на про-
изводство на современи, за вградување порацио-
нални градежни материјали. 

Учеството на современите градежни материјали 
ќе се зголеми од околу 18°/<г во 1965 година — на 
околу 28°/о во вкупното производство на материјали 
за градежништвото во 1970 година. 

Производството на цемент ќе се зголеми од 3,0 
милиони тони во 1965 година — на околу 4,1 мили-
они тони во 1970 година. Бидејќи се предвидува 
поголемо ниво на потрошувачката на овој градежен 
материјал, недостигачките количини до 1970 година 
ќе се подмируваат од увозот. 

Зголемување на производството може да се 
обезбеди со подобро користење на изградените ка-
пацитети и со нивна реконструкција, а делумно и со 
изградба на нови, поекономични капацитети. 

Средствата за модернизација на произ-
водството, за проширување и изградба на 
нови капацитети на индустријата на гра-
дежни материјали ќе ги обезбедат работ-
ните организации од своите фондови, а ка-
де што постои интерес за тоа — од банкар-
ските кредити и од здружените средства на 
непосредните потрошувачи и на произво-
дителите на градежни материјали. 

Заради зголемување на производството 
на цемент, федерацијата ќе го поттикнува 
побрзиот развој на цементната индустрија 
со учество во финансирањето со 20°/о од 
вкупните инвестиции за изградба на капа-
цитети до 6 милиони тони. со тоа^ што 
производството од 6 милиони тони ќе се 
достигне по 1970 година и така во значи-
телна мера ќе се урамнотежи билансот на 
цементом 

Врз ренова на среднорочните планови 
на сите нивоа, градежништвото ќе има по-
долгорочна ориентација за својата развојна 
и деловна политика. 

ТРГОВИЈА 

Процесот на прометот на стоки прет-
ставува неопходна фаза во процесот на оп-
штествената репродукција, па од режимот 
и механизмот на прометот и неговата ефи-
касност и економичност зависи поскладни-
от развој и стабилноста на стопанството. 
Поради тоа улогата на трговијата како ос-
новен носител во сферата на прометот е од 
посебно значење за побрзиот развој на 
производството, за забрзувањето на обртот 
на капиталот итн. односно за решавањето 
на проблемите што влијаат врз интензифи-
кацијата на стопанисувањето и врз нама-
лувањето на трошоците на стопанството. 

Трговијата во изминатиот период не се 
развиваше во согласност со развојот на 
стопанството, посебно на производството, 
иако последниве години се вршени поголеми 
вложувања, во однос на поранешниот пе-
риод, во проширувањето, реконструкцијата 
и модернизацијата на трговијата. Значител-
ните издвојувана за општествената заед-
ница, како и ограничувањата во формира-
њето на цените во трговијата, се одразија 
врз недоволното остварување на доходот 
односно акумулацијата во оваа дејност. 

Сегашната состојба на трговијата ја' 
карактеризира неразвиеност и уситнетост 
на трговската мрежа, што особено се проја-
вува во недоволниот продажбен и сместу-
вачки простор и во ограниченост на трго-
вијата на локални подрачја. Во таквите 
услови трговијата не придонесуваше до-
волно да се забрза и поевтини прометот и 
не вршеше доволно влијание врз проширу-
вањето на пазарот, врз развојот на произ-
водството и создавањето на други услови 
за подобрување на животниот стандард. 

Во наредниот период трговијата ќе има многу 
поголема улога на пазарот. Трговијата ќе биде ак-
тивен фактор за забрзување на обртот на средства-
та и за побрза циркулација на стоките, ќе влијае 
врз широкиот асортиман на производите и врз по-
економичното и поквалитетно производство. Нејзи-
ниот натамошен развој и органско функционирање 
во процесот на општествената репродукција ќе се 
забрза под влијанието на посилното дејство на па-
зарните законитости, што ќе придонесе да дојде неј-
зината економска улога до вистински израз. 

Трговските организации, во соработка со други 
работни организации, во остварувањето на заеднич-
киот интерес, во поголема мера ќе се вклучуваат во 
вршењето на прометот на репродукциони матери-
јали и резервни делози таму каде што тоа придо-
несува за побрзиот обрт на средствата, за обезбеду-
вање на континуираниот процес на производството, 
за поквалитетно производство и проширување на 
асортиманот. Во врска со тоа, трговските организа-
ции треба да станат суштествен фактор во прометот 
на репродукциони материјали, обезбедувајќи соод-
ветна структура на залихите. Тоа ќе претставува 
нов фактор за стабилност на пазарот, растовару-
вање на индустријата од непотребните обртни сред-
ства и намалување на трошоците на производството, 
и ќе создава поповолни услови за поефикасно фун-
кционирање на пазарот на репродукциони матери-
јали и опрема. Со мерките на кредитната политика, 
на девизниот режим и со други мерки треба да се 
поддржат таквите движења. 

Извршувањето на вака значајните задачи ќе се 
постигне, особено, со ослободување на трговската 
дејност од административните ограничувања во вр-
шењето на прометот на стоки, со економско јак-
нење на трговските стопански организации и со 
натамошниот развој и модернизација на трговската 
мрежа. Во таквите услови ќе се зајакне и интересот 
на другите органи, особено на општините, за развој 
на трговијата. 

Развојот на трговијата ќе се движи делум во 
правец на создавање големи, економски и кадров-
ски силни стопански организации, што ќе распола-
гаат со широка мрежа на продавници со делокруг 
на работењето надвор од рамките на општините па 
и на републиките. Ваков развој ќе се остварува и 
со интеграција на пошироко подрачје и со поврзу-
вање со стопански организации од други области 
на стопанството заради остварување заеднички ин-
тереси. За проширување на капацитетот на тргови-
јата ќе придонесат продавниците налеело, подвиж-
ните продавници, киосците и ел., а ќе се воспоста-
ват и поупростени и поеластични форми и односи 
во врска со вршењето на трговската дејност — со 
доверување на работни единици за промет на опре-
делени стоки на мало при договорен паушал без 
засновање работен однос, или на сличен начин со 
ангажирање на лица во продажбата на стоки ити. 

Продажба на озон производи, преку сопствени 
продавници или во соработка со трговската мрежа, 
ќе организираат и производителните организации, 
што ќе обезбеди позначително влијание на потро-
шувачите врз производството и ќе придонесе за по-
брз обрт на средствата. 

Производителите и нивните деловни здруженија 
и натаму ќе придонесуваат да се зголемуваат про-
дажните капацитети и да се воспоставуваат непо-
средни врски со пазарот со организирање современи 
продажни капацитети. 

Трговијата ќе стане уште позначаен фактор за 
снабдувањето на туристичките подрачја и за зго-
лемувањето на туристичката потрошувачка. 

За воспоставувањето на поскладни односи на 
пазарот на земјоделски производи ќе придонесе до-
говарањето на производството и испораката, обез-
бедувањето на потребните резерви на земјоделски 
прехранбени производи, како и изградбата на со-
одветен складиштен простор. 

Формирањето на цените во трговијата постепено 
ќе се либерализира во согласност со општата поли-
тика и со режимот на цените, а ќе дојде во поболе-
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ма мера и до договарање на рабат помеѓу произво-
дителите и трговските организации. 

Модернизацијата на постојните и изградбата на 
нови продажни и сместувачки капацитети ќе се 
врши, пред се, од сопствените средства на работни-
те организации, како и од средствата на банките. 

УГОСТИТЕЛСТВО 
Потребите на граѓаните, зголемувањето на нив-

ниот стандард и се поголемиот развој на туризмот 
му даваат можност на угостителството во новите 
услови на стопанисување да ја развива во полна 
мера својата активност. 

Развојот на угостителската дејност ќе биде на-
сочен особено: 

— кон поинтензивно користење и побрза мо-
дернизација на постојните капацитети и подобру-
вање на услугите; 

— кон изградба на сместувачки и други капа-
цитети заради обезбедување на туристичкиот развој; 

— кон изградба на угостителски капацитети за 
давање услуги на исхрана на населението во посов-
ремени типови ресторани (самопослужувања, ек-
спрес-ресторани, снек-барови итн.) и кон организи-
рање масовна исхрана при поцелосно користење на 
постојните капацитети, како и кон заедничка из-
градба на современи објекти за исхрана и одмор на 
работниците и нивните семејства; 

— кон формирање крупни, современо организи-
рани и опремени работни организации што ќе бидат 
способни самостојно да вршат проширена репро-
дукција и да придонесуваат за развитокот на стран-
скиот туризам; 

—' кон подигања на стручната спрема на запо-
слените и оспособување нови стручш1 работници — 
за подобро вршење на услугите и за поуспешно ра-
ководење со угостителските работни организации. 

За развојот на угостителството од значења е 
поголемото вклучување на самостојните угостители 
во вршењето на оваа дејност, со ангажирање соп-
ствени средства и кредити за изградба на капаците-
ти, а особено во малите туристички места по дол-
жината на магистралните патишта и во излетнич-
ките места. 

ЗАНАЕТЧИСТВО 
Побрзиот развиток на занаетчиството ќе биде 

поттикнуван со порастот на производството и на 
личната потрошувачка и со наголеменото користење 
на современи технички средства воопшто, а посебно 
во домаќинствата, како и со натамошното јакнење 
на станбениот фонд. Во рамките на вкупното зана-
етчиство, чиј обем во 1970 година скоро ќе се удвои 
во однос на 1965 година, услужното занаетчиство 
особено ќе-порасне. 

Одделни видови занаетчиство ќе се развиваат во 
републиките и општините различно, според потреби-
те на производството, општествените служби и гра-
ѓаните на нивната територија, што ќе дојде до израз 
во плановите на општествено-политички заедници. 

Предвидениот пораст на градежното занаетчис-
тво значително е побрз од предвидениот пораст на 
градежништвото и во согласност е со реалните мож-
ности, што посуштествено ќе ја подобри можноста 
за одржување на градежните објекти, како и за 
нивното побрзо довршување. 

Во услужното занаетчиство особено ќе се раз-
виваат капацитетите за технички услуги и одржу-
вање на станбениот фонд, а посебно за авторемонтни 
услуги. Во 1970 година ќе се располага со најмалку 
тројно поголеми капацитети за одржување и поп-
равка на моторните возила. 

Заради побрз развој на капацитетите за вршење 
технички услуги, неопходно е поголемо вложување 
на средства од производителите* и увозниците во 
современи капацитети за одржување на производите 
што ги пуштаат тие во промет. 

Развојот на туризмот ќе бара пошироко и поце-
лосно вклучување на занаетчиството, а .особено на 

услужното, за подмирување на разновидните потре-
би на туристите. 

Во согласност со порастот на личните доходи и 
животниот стандард, во поголемите потрошувачки 
центри ќе се организира посовремено вршење на 
разни услуги, особено на услугите за хемиско чис-
тење и перење на преодена, со формирање поголеми 
услужни капацитети за целото подрачје на градо-
вите и станбените населби. 

Производствено™ занаетчиство ќе се развива во 
правец на кооперација со индустријата, особено во 
производството на артикли за монтажа или за скло-
пување голем број делови и во производството на 
занаетчиски производи за извоз, производи на умет-
ничкото занаетчиство, сувенири и разни други ар-
тикли во мали серии а со голем асортиман. 

За брзиот пораст на занаетчиството ќе придо-
несе поголемото вклучување на индивидуалните за-
наетчии во развојот на услужното занаетчиство, 
посебно низ разни форми на поврзување со оп-
штествено организираното производство. 

Со сојузни прописи ќе се регулираат 
обврските на производителите и на уво-
зниците на разна опрема (моторни возила, 
современа опрема за домаќинството и 
друго) да изградуваат капацитети за одржу-
вање на производите што ги пуштаат во 
промет и да им ги обезбедуваат условите за 
работа. 

Ќе им се создаваат поповолни услови 
на индивидуалните занаетчии за вршење 
на занаетчиската дејност. За ова би при-
донело и донесувањето на републички про-
писи и мерки што би овозможиле поголемо 
и поповолно вклучување на занаетчиите 
во пензионото и здравственото осигурува-
ње, како и соодветни даночни и други мер-
ки на комуните односно градовите што ќе 
го поттикнуваат развојот на занаетчиството 
(обезбедување деловни простории и слично). 

Во наредниот период ќе се создадат услови за 
побрз и посестран развој на домашната изработка, 
особено со нејзиното насочување кон поголемо про-
изводство на производи наменети за туризмот и 
за извоз, како и кон производство на одделни 
делови за потребите на индустријата и други гранки 
на стопанството. 

Статусот на домашната изработка, си-
гурноста на работата во неа и нејзината 
положба ќе се регулираат со пропис. Оп-
штините треба со даночната политика и со 
други мерки да обезбедат поволни услови 
за развиток на домашната изработка. 

СТАНБЕНО СТОПАНСТВО 

Во изминатиот период се зајакна ма-
теријалната основа нѕа станбеното стопан-
ство. Благодарејќи на зголеменета стан-
бена изградба вкупниот број на становите 
е зголемен од 1956 до 1964 година за околу 
650.000 или околу 17°/о. Бројот на изграде-
ните станови е зголемен од 2,1 на 1.000 
жители во 4956 година — на 4,1 во 1960 
и 6,3 во 1964 година. Фондовите за станбена 
изградба одиграа во тоа позитивна улога, 
бидејќи врз о с . и л на постојаните прих« ди 
станаа организатори и нарачувачи на го-
-лем број станови. 

Меѓутоа, изградбата на станови зао-
станува!^ зад потребите на работните луѓе, 
а системот на финансирањето и опште-
ствените односи во 'таа област повеќе не 
им одговара на настанатите промени во 
целото стопанство. Станарините не го ово-
зможуваа одржувањето на станбениот фонд, 
ниту ги поттикнуваа граѓаните и работните 
организации кон учество во станбената из-
градба. Поради неекономските станарини и 
ваквите општествени односи, во оваа област 
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настанаа големи разлики помеѓу граѓаните 
во врска со условите за решавање на нив-
ните станбени проблеми. Станбената изгра-
дба поради тоа, а во услови во целина на 
многу високи и екстензивни инвестиции 
во стопанството, беше се помалку ефикасна. 
И покрај тоа што средствата за станбена 
изградба многу брзо се зголемуваа, бројот 
на изградените станови во општествениот 
сектор стагнира за последниве неколку го-
дини. Ваквиот развој во оваа област, како 
и воопшто во инвестиционата изградба, не 
ја поттикнуваше индустријализацијата за 
градење на станови, што се понегативно се 
одразуваше врз стандардот на работните 
луѓе. 

Во оваа област со промените во систе-
мот се создадени основните предуслови за 
поефикасен развиток на станбеното сто-
панство. Тоа се огледува, пред се, во фор-
мирањето на економско ниво на станари-
ните, во пренесувањето на средствата на 
станбениот придонес врз работните органи-
зации, во формирањето на организации за 
стопанисување со станбениот фонд и во 
вклучувањето на станбената изградба во 
системот на кредитирање преку банки. Со 
тоа се остварени основните системски пред-
услови за премин кон помасовно индустри-
ско производство на станови за пазарот. 

Тргнувајќи од извршените промени во системот 
во оваа област, во наредниот период со натамошна 
Јконкретизација на начелата на тој систем и со* уна-
предување на условите на стопанисувањето и пона-
таму ќе се поттикнува успешниот и економскиот 
рационален развој на оваа дејност. Од посебно зна-
чење е да се формираат станарините на такво ниво 
што ќе ги изедначи трошоците на станувањето на 
закупувачите на станови и оние што градат стан 
во лична сопственост и со помош на кредити. Со 
тоа станарините ќе добијат позначајно место во 
структурата на личната потрошувачка и семејниот 
буџет и ќе го поттикнуваат економскиот интерес 
на граѓаните за набавка на стан и за одвојување 
средства од личниот доход за таа цел. Се смета дека 
годишната станарина ќе изнесува во просек за це-
лата земја околу 4% од вредноста на станбениот 
фонд во закуп. Индивидуалните станарини ќе би-
дат, меѓутоа, различни — според структурата на 
станбениот фонд во закуп, квалитетот на станот, по-
литиката на станбените претпријатија и општините. 

Претпријатијата за стопанисување со 
станбениот фонд и општините треба да во-
дат таква политика на станарините која 
при дадените пазарни цени на станот ќе 
обезбеди одржување, замена и проширена 
репродукција. 

Општините треба во рамките на за-
конските прописи да создадат услови за 
активно учество на куќните совети во 
управувањето со станбениот фонд, посебно 
во одржувањето на становите и станбените 
згради. 

Во наредниот период ќе се создадат услови за 
почеток на спроведувањето на новиот систем за 
финансирање на станбената изградба. Работните ор-
ганизации со средствата на станбениот придонес и 
со одвојувањата од фондовите за заедничка потро-
шувачка, ќе имаат решавачка улога во финанси-
рањето. Се смета дека работните организации во 
наредниот период ќе располагаат со околу една 
половина од вкупните средства за станбена изград-
ба во просек за целата земја. Организациите за 
стопанисување со станбениот фонд од станарините 
ќе формираат средства за проста и за проширена 
репродукција. Се смета дека тие преку станарините 
ќе остварат средства што ќе изнесуваат околу 12 
до 14% од вкупните средства за станбена изградба. 
Ваквите средства им овозможуваат на работните 
организации и на претпријатијата за стопанисување 

со станбениот фонд да станат мобилизатори на 
средствата од други извори за станбена изградба, 
пред се на средствата од личните доходи на граѓа-
ните. Се оценува дека е можно во наредните пет 
години работниците да издвојат околу 3°/о од вкуп-
ната маса на личните доходи за учество во набав-
ката на стан, со тоа што тој процент би бил пови-
сок во 1970 година. Обемот на издвојувањето на 
средствата за станбена изградба од личните доходи 
ќе биде различен за одделни места, зависно од ре-
алната куповна сила на работниците, функциони-
рањето на новиот систем на финансирањето и дру-
ги специфичности. Со определувањето на условите 
на кредитирањето банките ќе вршат значајно вли-
јание врз обемот на вложувањата на средствата на 
работните организации и граѓаните во станбена из-
градба, и врз можноста за користење на овие сред-
ства за јакнење на кредитниот потенцијал на бан-
ките. Се смета дека би било можно при сега пред-
видените услови да се формираат такви односи во 
финансирањето, средствата на купувачите на ста-
нови да изнесуваат околу 60%, а кредитите од бан-
ките околу 40% од вкупната вредност на станот* 
Тоа е просечен однос за целата земја, кој за од-
делни краишта и места ќе зависи од активноста на 
работните организации во собирањето на средства 
од личните доходи, потоа од активноста на банките 
во мобилизирањето на средствата на работните ор-
ганизации и граѓаните, како и од други специфич-
ности. 

Работните организации треба да ги раз-
работат своите програми за решавање на 
станбените проблеми на работниците и врз 
основа на тоа да го утврдат механизмот 
и критериумите за финансирање што ќе го 
поттикнуваат интересот за лични вложува-
ња при купувањето на стан. Ваквите про-
грами треба да бидат основа за долгорочна 
деловна соработка со банките и со прет-
пријатијата за стопанисување со станбе-
ниот фонд заради обезбедување дополни-
телни кредити и пронаоѓање најефикасни 
можности за решавање на станбените про-
блеми на работниците. 

Со воведувањето на наменско штедење 
за купување на стан во разни форми, како 
за граѓаните така и за работните организа-
ции, со орочување на овие средства заради 

добивање кредити, со депозитите на* работ-
ните организации, банките ќе ја зголему-
ваат својата^можност за кредитирање на 
станбената изградба. Долгорочните кредити 
банките ќе ги одобруваат со поповолна ка-
матна стопа, бидејќи со закон се ослободе-
ни од плаќањето на камата на тие сред-
ства^ 

Општините треба да Создадат такви ус-
лови за здобивање со доход на организаци-
ите за стопанисување со станбениот фонд, 
да бидат тие заинтересирани за што поев-
тина и порационална изградба и за што 
подобро одржување на станбениот фонд. 

Организациите за стопанско работење 
со станбениот фонд во општествена соп-
ственост, заедно со банките, со работните 
организации и граѓаните, ќе ги здружуваат 
средствата и ќе го поттикнуваат во разни 
форми зголемувањето на станбената из-
градба. 

Спроведувањето во живот на новиот систем на 
финансирање на станбената изградба и средствата 
што ќе се формираат на таа основа, ќе овозможат 
создавање на масовна барачка на станови. Тоа от-
вора можности во градовите и индустриските цен-
три за масовно производство на станови. Тоа ќе 
бара и суштествени промени на начинот на изград-
бата на станови и премии на концентрирана и кон-
тинуирана изградба на станови за пазарот, што ќе 
се опира врз поголемо применување на монтажен 
и полу монтажен систем на градење. Тоа ќе бара и 
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побрз развој на производството на современи гра-
дежни елементи како еден од условите за индустри-
ски начин на изградба на куќи на поединци. Благо-
временото уредување на градежните терени станува 
еден од суштествените фактори за остварување на 
раквите промени во изградбата на станови. 

Се смета дека за наредните пет години ќе се 
изградат над 700.000 станови. Тоа е за околу 15°/о 
од сегашниот број на становите во целата земја. 
Во поголемите градови и индустриски центри би 
се изградиле околу 300.000 станови. Со ваквата из-
градба осетно ќе се зголеми и прошири материјал-
ната основа на станбеното стопанство. Во тие услови 
од посебно значење е да се подобри одржувањето на 
становите и станбените згради. 

Врз база на програмите на работните 
организации, општините, во соработка со 
работните организации и банките, треба да 
ги разработат програмите за развој на 
станбената изградба како основа за пла-
нирање и благовремено создавање на оп-
штите урбанистички и комунални предус-
лови за нејзиниот успешен развиток. 

Општините треба преку урбанистичките 
планови и преку организациите за кому-
нално уредување на земјиштето да обез-
бедат предуслови за индустриско производ-
ство на станови. 

Индустриското производство на станови 
ќе се овозможи со благовременото и долго-
рочното вклучување на производителите 
на станови за реализација на програмата 
за развој на станбената изградба. 

Во согласност со зголемувањето на про-
изводството на градежни материјали е 
нужно да се создаваат услови за индиви-
дуална изградба на станови. Врз создава-
њето на поповолни услови за оваа изград-
ба ќе се влијае, помеѓу другото и со поли-
тиката на данокот на промет на градежни 
материјали 

КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО 
Во изминатиот период се прошири ма-

теријалната основа на комуналните дејно-
сти и се зголеми обемот на нивните услуги. 
Се прошири водоводната и канализацио-
ната мрежа, се зголемија површините на 
улиците со современа калдрма, се подобри 
одржувањето на чистотата. Меѓутоа, раз-
витокот на комуналните дејности во пери-
одот од 1956 до 1964 година и- покрај се 
поголемите инвестиции, не беше во согла-
сност со потребите произлезени од развојот 
на градовите и населбите, од зголемената 
станбена изградба и проширувањето на к а . 
пацитетите на општествените служби и 
стопанството, и доведе до релативно зао-
станување на овие дејности. Економската 
положба на овие дејности се подобри, во 
изминатиот период, а особено со спроведу-
вањето на мерките на реформата. Со тоа се 
создадени основни предуслови работните 
организации во оваа дејност да станат но-
сители на проширената репродукција. 

Во наредниот период комуналните стопански 
организации ќе мораат во настанатите услови да се 
оспособуваат за посовремено работење со подобра 
организација и со порационално користење на ка-
пацитетите. Тоа е суштествен предуслов за поефи-
касен развој и за решавање на многу материјални 
проблеми во оваа област. Со подигањето на ефи-
касноста на стопанисувањето ќе се создадат и ус-
лови за формирање на цените на комуналните ус-
луги, што ќе биде во согласност со општата поли-
тика на цените и со политиката за покачување на 
животниот стандард. 

Во наредниот период е потребно да се забрза 
проширената репродукција на комуналните дејно-

сти. Заради тоа ќе се подобри односот помеѓу инве-
стициите во комуналните фондови и инвестициите 
во становите. Додека во изминатиот период односот 
на инвестициите во становите и комуналните фон-
дови беше 80 : 20, во наредниот период би требало 
постепено да се поправи на околу 70 :30, за да се 
обезбеди потребната комунална изградба за проши-
рен обем и за порационална станбена изградба, како 
и постепено подобрување на комуналниот стандард 
во веќе изградените населби. Особено е потребно 
врз база на зголемувањето на инвестициите поефи-
касно да се врши комуналното приготвување на 
градежните терени. 

Во создавањето на економски поволни 
услови за развој на комуналните дејности, 
посебно е значајна улогата на општините. 
Со републички планови и мерки треба да 
им се создадат услови на општините да 
располагаат со станбените и со долгорочни-
те извори за финансирање и кредитирање 
на комуналните дејности. За овие цели би 
требало да се наменат, покрај придонесот 
за користење на градското земјиште и на-
доместокот за отстапување на ова земји-
ште, уште и буџетски средства на општи-
ните (дел од куќарината) и дел од средства-
та на патните фондови и водниот придонес. 
На тој начин би се формирала стабилна 
основа за напуштање на буџетското фи-
нансирање на оваа дејност и би се создале 
поволни услови за .кредитирање на кому-
налните организации, посебно водоводот и 
канализацијата и за финансирање на из-
градбата на објекти за колективна кому-
нална потрошувачка. Со тоа треба да се 
создадат/И услови за подоследна примена 
на принципот на доходот во работните ор-
ганизации во оваа област, со што тие еко-
номски ќе се оспособуваат како носители 
на проширената репродукција. 

Посебно се истакнува одговорноста на 
општините во приготвувањето, уредувањето 
и комуналното опремање на земјиштата. 
Финансирањето на уредувањето на земји-
штата треба да се врши од наведените из-
вори за комуналните дејности. 

Трошоците за опремање на земјиштето 
можат делум да се покријат од цената на 
станот, како и од учеството на други ин-
веститори што градат на градско земјиште. 

Банките треба да ја кредитираат про-
ширената репродукција во областа на ко-
муналните дејности врз база на истите из-
вори на средствата како и за становите. 
Општествено-политичките заедници ќе мо-
жат со субвенционирање на каматата да ги 
стимулираат банките кон собирање и други 
средства и кон нивно пласирање во оваа 
област. 

Административното ограничување на 
цените на комуналните услуги постепено ќе 
се напушти и ќе се создадат услови за 
формирање на тие цени врз економски 
оправдано ниво, при соодветна општествена 
контрола на цените. Потоа, ќе се создадат 
услови за ликвидирање на диференцирано-
то на цените на комуналните услуги спрема 
корисниците. 

Општините треба да ги преиспитаат и 
утврдат урбанистичките и комуналните 
нормативи што би биле во согласност со 
економските можности на купувачите на 
станови и работните организации, како во 
станбеното и комуналното стопанство, така 
и во стопанството воопшто. 

Општествените служби во изминатиот 
период брзо се развиваа, а некои од нив 
имаат релативно високо учество во рас-
пределбата на националниот доход. Тој 
развој, меѓутоа, е карактеристичен по екс-
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тензивноста и формирањето на недоволно 
селекционирани установи, што дејствуваат 
расцепкано, што доведе до релативно висо-
ки трошоци на работењето и до намалу-
вање на ефикасноста на овие служби. Си-
стемот на финансирањето во доволна мера 
не го поттикнуваше интересот на работ-
ните организации и граѓаните за ефикасен 
развој на одделни општествени служби. 

Промените извршени во стопанскиот 
систем уште повеќе ја потенцираа потре-
бата од зголемување на ефикасноста на 
општествените служби како основа за зго-
лемување на нивниот доход и за поскладно 
вклучување на нивниот развој во економ-
скиот и општествени от развој на земјата. 

Со зголемувањето на националниот доход ќе се 
проширува материјалната основа на општествените 
служби и со тоа условите за остварување на нив-
ната позначајна улога во економскиот развој и во 
зголемувањето на животниот стандард. Финансира-
њето на овие дејности ќе се развива така што се 
повеќе ќе се поттикнува интересот на самите гра-
ѓани и на работните организации за нивниот развој. 
Тоа ќе се постигне така што средствата за овие 
служби ќе се одвојуваат делум по пат на придонеси 
врз бруто личните доходи на работниците од соод-
ветните фондови и од буџетите на општествено-
политичките заедници. Меѓутоа, порастот на реал-
ната куповна сила ќе овозможува соодветен дел на 
средствата за развој на овие дејности да се фор-
мира и од цените на нивните услуги, што ќе се пла-
ќаат од нето личниот доход. Со тоа ќе се создаваат 
услови за недоследно формирање на доходот во 
овие служби, во согласност со општественото значе-
ње^ полезноста и резултатите на нивната работа. 
Непосредниот интерес на граѓаните за развојот на 
овие служби ќе се зголеми, а со тоа и нивното вли-
јание врз ефикасноста на нивното работење. 

Одделни општествени служби ќе се развиваат 
различно,, според потребите и можностите. Нивниот 
развој ќе зависи од општественото значење, нивната 
функција, од нивното влијание врз стопанскиот 
развој, како и од достигнатото ниво и од специ-
фичностите на стопанскиот развој, како и од еко-
номската и општествената структура и од друм« 
моменти во одделни региони. Иако ќе се проширува 
материјалната база на овие дејности, и понатаму ќе 
постојат соодветни тешкотии во задоволувањето на 
многу широките потреби, што веќе постојат во овие 
дејности и што ќе можат постепено да се совладу-
ваат во согласност со решавањето на проблемот на 
финансирањето на овие дејности. 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
Во изминатиот период се прошири ма-

теријалната и кадровската основа на здрав-
ствената заштита. Тоа доведе до значително 

подобрување на здрвствената состојба на 
народот. Меѓутоа, во изминатиот период 
развојот на здравствената служба беше не-
рамномерен и екстензивен, со пораст на тро-
шоците што не им одговараа секогаш на по-
стигнатите резултати. Не се развиваа ком-
плексни здравствени служби, туку се фор-
мираа установи кои дејствуваат расцепкано, 
што ги зголемува трошоците на работењето и 
ја намалува општата ефикасност на служба-
та. Неусогласениот развој и начинот на кори-
стење на стационарните установи исто така 
влијаеше врз несразмерното зголемување 
на трошоците и врз намалувањето на ефи-
касноста на здравствената заштита. Врз 
тоа влијаеше и недоволната изграденост на 
системот на финансирањето, што ја зада-
вуваше поцелосната примена на принципот 
на доходот и развојот на самоуправува-
њето во оваа област. Трошоците за здрав-
ствена заштита учествуваат со близу 6°/в 

во националниот доход — наспрама 4°/о во 
1956 година и околу 5% во 1960 година. 

За општо унапредување на здравјето и за ра-
ционално трошење на средствата во оваа област од 
посебно значење е здравствената заштита и здрав-
ствената служба да се развиваат во наредниот пе-
риод во правец на што поголема ориентација кон 
преземања превентивни мерки. Во тој правец ќе се 
развиваат, во прв ред, амбулантно-поликлиничките 
и диспанзерските установи, како и хигиекско-епи-
демиолошката служба. Исто така ќе се врши модер-
низација на постојните болнички капацитети и 
нивно современо опремање, а структурата на тие ка-
пацитети ќе се приспособува кон потребите на пато-
лошката ќе се унапреди здравствената заштита на 
децата и мајките, и ќе се преземаат и натамошни 
мерки за намалување на масовните заболувања (осо-
бено туберкулозата и акутните заразни болести, 
како и хроничните болести). Ќе се создадат поповол-
ни услови за унапредување на здравствената заштита 
на работниците, што станува се посложена во усло-
вите на интензивирањето на стопанскиот развој, и 
ќе се прошири здравствената заштита на земјодел-
ските производители. Заради тоа ќе се оствари 
комплексна здравствена заштита и такво програми-
рање како основа за систематско преземање мерки 
за унапредување и рационален развој на здрав-
ствената служба. 

Материјалната основа за развој на здравството 
во наредниот период ќе се проширува во согласност 
со порастот на националниот доход. 

Позначително ќе порасне бројот на лекарите и 
на другиот медицински персонал, при што треба да 
се создаваат услови за порационално и порамномер-
но разместување. Исто така би требало во образова-
нието на стручните кадри за здравството да се обез-
беди школување на потребниот број кадри за пре-* 
вентивна медицина. 

Потребно е да се проучат во наредниот период 
долгорочните развојни проблеми во областа на 
здравствената заштита и да се разработат соодвет-
ни долгорочни програми. 

За да се обезбеди зголемување на ефи-
касноста - на работата на здравствената 
служба и унапредување на здравствената 
заштита, во наредниот период ќе се извр-
шат промени во начинот на финансирањето 
на здравствената заштита и во организаци-
јата на здравствената служба, кои треба 
суштествено да го зголемат интересот на 
граѓаните, работните организации и опште-
ствено-политичките заедници за рационало 
ност на работата на здравствената служба. 

Промените во системот на финансира-
њето ќе ги регулираат односите помеѓу; 
здравствената служба и фондовите на 
здравственото осигурување, работните ор-
ганизации и самите осигуреници, како и 
односите во здравствената -служба и во 
здравствените установи. Со овие промени 
треба да се поттикне интересот на здрав-* 
ствените установи, врз основа на програм 
мите за унапредување на здравствената за-
штита и резултатите што ги постигнуваат, 
да бидат првенствено заинтересирани за 
оние форми на здравствена заштита што 
обезбедуваат нај потполни резултати во за-
пазувањето на здравствената состојба, за' 
економска и медицинска рационална подел-
ба на трудот и за интеграција. Тоа ќе в ли-* 
јае врз унапредувањето на внатрешните 
односи во здравствените установи, а особе-
но низ распределбата на доходот според ре-
зултатите од трудот, симулирајќи ги 
здравствените работници кон поголема од-
говорност за здравствената состојба на на-
селението и кои развивање на поефикасна 
и порационална здравствена служба. 

Со тоа ќе се зголеми ефикасноста и ра-
ционалноста на потрошувачката и ќе се 
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создадат услови за формирање доход од кој 
ќе биде можно да се издвојуваат соодветни 
средства и за проширена репродукција. Це-
ните и доходот на здравствените установи 
ќе содржат и содветни средства за амор-
тизација и дел за проширена репродукција. 
На тој начин здравствените установи ќе би-
дат се повеќе носители на проширената ре-
продукција. Ќе се поттикнува обединување-
то на средствата за инвестиции во здрав-
ството. 

Со субвенционирање на каматата 
општествено-политичките заедници ќе мо-
жат да ги стимулираат банките кон собира-
ње кредитни средства и кон нивното пла-
сирање во оваа област. 

Во согласност со порастот на доходот 
на земјоделските производители и со зголе-
мувањето на средствата од нивниот придо-
нес, ќе се унапредува системот на нивната 
здравствена заштита и на здравственото 
осигурување. 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
Во изминатиот период потрошувачката 

во социјалното и здравственото осигурува-
ње е зголемена значително побрзо од на-
ционалниот доход. 

Мошне брзото зголемување на бројот на 
пензионерите, посуштественото усогласува-
ње на пензиите во однос на личните дохо-
ди, големиот пораст на запосленоста и во 
врска со тоа порастот на потрошувачката во 
областа на здравственото осигурување на 
работниците, доведоа до скоковито зголему-
вање на потрошувачката во оваа област. 

Учеството на издатоците за пензии во 
националниот доход е зголемено од 2,55% 
во 1956 — на 2,81% во 1960 година и 4,43% 
во 1965 година. Трошоците на здравствено-
то осигурување на работниците учествуваа 
во националниот доход со 3,30°/о во 1956, 

•4,62% во 1960 и 5,74% во 1965 година. Сета 
потрошувачка во областа на социјалното и 
здравственото осигурување на работници-
те, заедно со детските додатоци, учествува-
ше во националниот доход со 9,48% во 1956, 
10,46% во I960 и 12,49% во 1965 година. 

Меѓутоа, причините за ваквиот пораст 
на потрошувачката лежат и во недослед-
ната примена на постојните прописи и во 
неправилностите во спроведувањето на од-
делни права во оваа област, во недоволна-
та изграденост на системот, посебно на си-
стемот на здравственото и инвалидското 
осигурување. 

Вкупната потрошувачка што се остварува во оси-
гурувањето на работниците во наредниот период 
треба да расте во сразмера со порастот на личните 
доходи на работниците. Вкупната потрошувачка во 
оваа област (пензии и инвалиднини, здравствена за-
штита на работниците и детски додатоци) би изне-
сувала во 1970 година околу 13,4% од националниот 
доход. Тоа ќе биде различно по републиките, завис-
но од нивото на запосленоста, старосната структура 
на запослените, бројот и структурата на пензионе-
рите и др. 

Со доследна примена на постојниот си-
стем во оваа област и со соодветните про-
мени во одделни видови осигурување, ќе се 
обезбеди потрошувачката во целина да се 
развива во материјалните рамки што ќе 
произлезат од порастот на личните доходи 
на работниците. Со тоа ќе се отстрани по-
требата од лимитирање на збирната стопа 
на социјалното осигурување. 

До пронаоѓањето на потрајни решенија 
во областа на социјалното и здравственото 
осигурување, нема со закон да се пропишу-
ваат мерки што би ги проширувале правата 
и би ја зголемувале потрошувачката. 

ИНВАЛИДСКО-ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
Во наредните години и натаму ќе биде висок по-

растот на бројот на пензионерите, со што, особено 
во последните години на овој плански период, уште 
повеќе ќе се промени односот помеѓу бројот на за-
ложените и бројот на пензионерите. Се смета дека 
на 100 активни осигуреници во 1970 година ќе има 
23 корисници на пензија—наспрема 19,5 во 1965 го-
дина. Тоа ќе предизвика многу брз пораст на тро-
шоците на инвалидско-пензиското осигурување, па 
ќе бара да се преземат мерки за да се сведе вкуп-
ната потрошувачка во оваа област во материјалните 
рамки што ќе произлегуваат од порастот на продукт 
тивноста на трудот и националниот доход, како и од 
обемот на приходите што врз основа на порастот на 
личните доходи ќе се остварува во фондовите на 
инвалидско-пензиското осигурување. 

Нужно е да се обезбеди во сите видови 
на пензионирањето стриктно спроведување 
на законските услови за пензионирање и 
да се отстранат изворите на негативни по-
јави, како во формирањето на пензискиот 
основ за определување на новите пензии 
така и во поглед на работниот стаж и др. 
Треба да се спречуваат случаите на пензио-
нирање со кои работните организации ги 
решаваат проблемите на постојните резер-
ви на работна сила. 

Изразито високиот пораст на бројот на инвалид-
ските пензионери укажува на проблемите и во са-
миот систем на инвалидското осигурување: неусогла-
сеност на системот со современите односи во произ-
водството и распределбата, недостатоци во системот 
на заштитните мерки, слабости во оцената на инва-
лидноста и слично. 

Потребно е да се забрза работата на 
проучување и систематско решавање на 
проблемите на инвалидското осигурување, 
за да се зајакне материјалниот интерес на 
работните организации за отстранување на 
причините што доведуваат до висок прилив 
на инвалидски пензионери и да се создадат 
услови за поцелосна рехабилитација и за-
ложување на инвалидите на трудот. 

И натаму ќе јакне улогата на самоуправата што 
е одговорна за спроведувањето на овие видови оси-
гурување. И во оваа област ќе се воспостават такви 
односи помеѓу фондовите, работните организации и 
осигурениците, што ќе го поттикнуваат нивниот ма-
теријален интерес за стекнување и користење на од-
делни права. 

Потребно е и да се проучат долгорочните пробле-
ми во областа на пензиското осигурување со оглед 
на сегашниот висок прилив на пензионери како и 
на очекуваниот прираст по 1970 година. 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Со оглед на влијанието на здравствената состој-
ба врз работната способност и продуктивноста на 
трудот и со оглед на обемот на издвојувањата за 
здравственото осигурување на работниците во од-
нос на личните доходи, е потребно во наредниот пе-
риод во поголема мера да се насочи потрошувачката 
во здравственото осигурување врз оние фактори 
што можат да влијаат врз намалувањето на изоста-
ноците од работа, врз зголемувањето на работната 
способност и запазување™ на здравјето воопшто. Со 
порационална потрошувачка, со помала стопа на 
порастот на запосленоста и со поадекватно зголему-
вање на интересот на самите работници и работни 
организации и здравствени установи за подигање и 
запазување на здравјето, во наредниот период се 
создаваат реални услови за значително побавен по-
раст на потрошувачката. 

Во системот на правата и на финанси-
рањето на здравственото осигурување на 
работниците ќе се спроведат соодветни про-
мени, за да се зголеми понепосредниот ма-
теријален интерес на работниците, работ-
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ните организации и здравствените установи 
за порационално користење на средствата 
на фондовите на здравственото осигурува-
ње и за подигање на ефикасноста на здрав-
ствената заштита. Со овие промени треба да 
ое оствари јакнењето на улогата и одговор-
носта на самоуправата во областа на здрав-
ственото осигурување на работниците, како 
во определувањето на правата така и во 
порационалното и поекономично трошење 
на средствата од фондовите на здравстве-
ното осигурување. До пронаоѓање на овие 
потрајни решенија во системот, ќе се спро-
ведат, во рамките што ги дава постојниот 
систем, соодветни мерки што ќе обезбедат 
движење на потрошувачката во оваа област 
во границите на расположивите средства. 

Ќе се унапредува системот на лична 
партиципација во одделни области на 
здравствената заштита. 

Заедниците на социјалното осигуру-
вање треба доследно да ги користат постој-
ните можности во системот, заради созда-
вање односи што ќе го поттикнуваат инте-
ресот на работниците, работните организа-
ции и здравствените установи за намалу-
вање на отсуствувањата од работа. 

Во согласност со порастот на доходот на земјо-
делските производители и со зголемувањето на сред-
ствата од нивниот придонес, ќе се унапредува здрав-
ствената заштита на земјоделците во рамките на 
нивното здравствено осигурување. Во рамките на 
основното и проширеното здравствено осигурување 
на земјоделците треба да се постигне поширока 
здравствена заштита на децата и младината во се-
лото. 

Самоуправните организации на здравственото 
осигурување на земјоделците би требало во посилна 

.мера да се развиваат како носители на политиката 
за унапредување на здравствената заштита во село-
то, и во соработка со општествено-политичќите заед. 
ници и со заинтересираните органи и организации, 
да придонесуваат постојано да се подобруваат мате-
ријалните услови за натамошен развој на оваа 
област. 

Заради унапредување на здравственото 
осигурување на земјоделците е потребно да 
се спроведат промени во системот на фи-
нансирањето со кои би се регулирале про-
блемите во врска со утврдувањето на осно-
вата и со утврдувањето на придонесот, како 
и проблемите во врска со притекување™ на 
средствата во фондовите на здравственото 
осигурување на земјоделците. 

ДЕТСКА ЗАШТИТА 
Развојот на детската заштита во изми-

натиот период мошне заостануваше зад по-
требите што произлегуваа од развојот на 
стопанството, се поголемата запосленост на 
жените и положбата на работното семеј-
ство. Со детски установи се опфатени во 
неземјоделски домаќинства сенасе околу 
5°/о од децата од соодветна возраст. Разво-
јот на детските установи беше ^ с и с т е -
матски и нестабилен. Во основата на овие 
проблеми лежат недоволните вложувања и 
нерегулираните извори и начинот на фи-
нансирање на детската заштита. 

Во наредниот период ќе се прошират материјал-
ните можности за комплексна заштита на децата на 
работните луѓе, а посебно на децата на работниците 
во градовите и индустриските центри. Со посредно 
помагање на семејствата со деца по пат на детски 
додатоци, ќе се прошират можностите за непосредна 
детска заштита со развојот на детските установи за 
предучилишни и за училишни деца и младина. Ова 
е од особено значење со оглед на се поголемата за-
посленост на жените и на положбата на работното 
семејство, и сегашната незадоволителна состојба во 

оваа област. При развивањето на непосредната дет-
ска заштита особено ќе се зголеми улогата на ра-
ботните организации и на општините, со оглед на 
нивниот непосреден економски и општествен инте-
рес за подобрување на детската заштита. Републи-
ките и општините треба со своите планови и со 
други мерки да влијаат врз создавањето на поволни 
услови за развој на здравствената и социјалната за-
штита на децата, како и за воспитување на деца-
та. Посебно треба да се преземат мерки за намалу-
вање на смртноста на доенчињата, за развивање на 
воспитната работа со предучилишните деца, како и 
за побрзо основање установи за образование и ре-
хабилитација на децата попречени во психичкиот и 
физичкиот развиток. 

Со промените во системот на финанси-
рањето на детската заштита ќе се создадат 
услови општините, покрај придонесот за 
детска заштита, да бидат поттикнати кон 
ангажирање на други извори за стабилно 
финансирање на оваа област. Тоа се, пред 
се, средствата на. работните организации на-
менети за детска заштита, на фондовите на 
здравственото осигурување, на фондовите 
за образование, на детските установи и на 
самите граѓани. Со тоа би се создала мате-
ријална основа за остварување спогодбено 
утврдени програми, акции и мерки за уна-
предување и развој на детската заштита. 

Работните организации во соработка со 
општините треба со своите статути и со 
правилниците да ја утврдат својата улога 
во развивањето на условите за непосредна 
заштита на децата од работниците, а со 
план да ги утврдат средствата и програма-
та за развој, како и формите за соработка 
со општината и со другите заинтересирани 
работни организации. 

Општините и работните организации во 
оваа област треба заеднички да ги утврдат 
условите и критериумите по кои самите 
граѓани со плаќањето на цените на услу-
гите во установите за детска заштита ќе 
учествуваат во финансирањето на оваа 
дејност. 

Општините во соработка со работните 
организации и со установите за детска за-
штита треба да ја разработат програмата за 
развој на установите за детска заштита и 
да го обезбедат нивниот економски рациона-
лен развој. Нужно е поголемо ангажирање 
на републиките во развивањето на непо-
средната детска заштита, особено во оние 
форми за заштита на децата што се од по-
широк интерес, како што се грижите за де-
фектните и воспитно запуштените деца. 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
Досегашниот развој на социјалната за-

штита осетно заостанува зад потребата од 
брзо решавање на акутните социјални проб. 
леми, како и за развојот на другите општес-
твени дејности. Учеството на потрошувачка-
та во социјалната заштита има тенденција 
на опаѓање во националниот доход. Матери-
јалната основа на социјалната заштита е 
неразвиена и во несразмера со акутните 
социјални проблеми предизвикани од бр-
зиот економско-социјаден развој. Посебен 
проблем е тој што социјалните служби, а 
особено центрите за социјална работа се 
неразвиени. 

Брзите социјално-економски промени и ната-
му ќе заоструваат одделни социјални проблеми, па 
поради тоа е нужно побрзо да се создаваат услови 
за решавање одделни акутни социјални проблеми 
и појави. Со проширувањето на материјалната ос-
нова на општествено-политичките заедници ќе се 
создадат предуслови и за поуспешно решавање на 
социјалните проблеми. Во согласност со зголемува-



Страна 522 — Број 28 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С Ј>РЈ Среда, 13 јули 1968 

њето на нивните средства ќе се создаде можност 
за поцелосно обезбедување на социјалната заштита, 
а особено во врска со грижите за децата и млади-
ната без родителски грижи, со помошта на лица 
неспособни за работа и слично. 

За порационален развој потребно е општините 
да обезбедат во границите на своите овластувања и 
материјални можности попостојани извори на сред-
ства за социјална заштита и овие средства подол-
горочно да се планираат. Тоа е еден од суштестве-
ните предуслови за програмирање на развојот на 
социјалната заштита. Обезбедувањето на постојани 
извори на средства и програмирањето на развојот 
го овозможува здружувањето на средствата наме-
нети за развој на одделни видови социјална за-
штита. На таа основа установите на социјалната 
заштита ^рамномерно ќе се развиваат и ќе го 
формираат својот доход зависно од резултатите на 
работата. 

Потребно е да се проучат современите социјал-
ни проблеми, вклучувајќи ги тука социјалните про-
блеми во селото. 

Републиките треба со прописи побли-
ску да го определат нивото на определени 
права, условите на работата и формите на 
финансирањето на установите во областа 
на социјалната заштита. 

Општините ќе ги пропишат условите 
за давање и минимум социјална помош на 
лицата неспособни за работа. Тие ќе ги раз-
работат програмите и ќе донесат мерки за 
развој на определени форми на социјална 
заштита. Во таа смисла општините треба 
да основаат центри за социјална работа ка-
ко самостојни општествено-стручни служби 
за изучување на социјалните проблеми и 
за вршење на социјалната работа, и да 
обезбедат услови за развој на тие центри. 

УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА СЕМЕЈСТВОТО 

Сб поголемата запосленост, посебно за-
посленоста на жените, како и зголемува-
њето на куповната сила и промените во 
структурата на личната потрошувачка пре-
дизвикаа зголемување на потребите од ра-
зни услуги за помош на семејството. Овие 
дејности, меѓутоа, заостануваа во однос на 
потребите што произлегоа од досегашниот 
развој, и претставуваат фактор кој нега-
тивно влијае врз стандардот на работното 
семејство. 

Запосленоста во работното семејство, и посебно, 
сб поголемата запосленог на жените, како и зго-
лемувањето на куповната сила на населението и 
натамошните промени во структурата на потрошу-
вачката, ќе влијаат врз порастот на потребите од 
разни услуги за помош на семејството. Во сегашна-
та фаза на развојот проширувањето На услужните 
дејности за помош на семејството претставува со-
ставен дел на напорите за подигање на ефикасно-
ста и продуктивноста. Овие дејности отвораат мо-
жности за поголемо заложување. особено на жени-
те, па и во тој поглед во наредните години тие 
претставуваат значаен фактор на развојот. 

За да се обезбеди економски успешен и рацио-
нален развој на овие дејности, нужно е да се уна-
преди суштествено нивната техничка основа и на 
таа основа да се формира организација што може 
ефикасно да функционира и да обезбедува услуги. 

Посебно е значењето на побрзиот развој на оп-
штествената исхрана. Би требало да се оди кон тоа 
и да се создаваат услови за тоа општествената ис-
храна да се развива што повеќе на индустриска 
основа. 

Се поголемата техничка опременост на дома-
ќинствата ќе ги зголемува барањата на услугите 
во врска со одржувањето и поправките на апарати 
и возила. 

Исто така ќе се зголемат потребите од други 
услуги, како што се одржување и уредување на 
стан, перални и ел. Успешниот развој на овие деј-
ности може во голема мера да создаде услови за 
побрз пораст на реалниот стандард и за подобру-
вање на животните услови, особено на л градското 
население. 

Со оглед на значењето на услужните 
дејности за помош на работното семејство, 
носители на активностите за нивниот побрз 
развој треба да бидат работните органи-
зации. Тие треба да создаваат разни погод-
ности и да ги здружуваат средствата (со 
фондовите и со средствата на општината, 
банките и меѓусебно) за развој на овие 
дејности. Од посебно значење е работните 
организации да се ориентираат кон созда-
вање услови за развој на општествената 
исхрана со обезбедување на средствата по-
требни за инвестиции и со давање други 
олесненија. 

Услужните дејности за одржување и 
поправка на апарати треба да ги разви-
ваат пред се. производителите на тие про-
изводи и соодветните трговски организа-
ции. 

Со формирањето на станбени претпри-
јатија се создаваат услови за работа на 
технички добро опремени и организирани 
претпријатија и деловни единици за по-
правка и одржување на становите. 

Со оглед на разновидноста на услугите 
за домаќинствата и за помош на семејство-
то, и различните носители на активности-
те, општините би требало да ги разработат 
програмите за развој што би можеле да 
служат како основа за спогодбено учест-
вување на работните организации, банки-
те, општините и други заинтересирани 
фактори во создавањето на услови за за-
брзување на развојот на овие дејности. 

Општините треба со создавање соод-
ветни економски предуслови да ја поттик-
нуваат во одделни дејности индивидуална-
та иницијатива, како и разни форми на 
дополнително запослување. 

Со урбанистичките и општествените 
планови треба да се создаваат поволни 
предуслови за изградба на соодветен дело-
вен простор потребен за развојот на овие 
услуги. 

КУЛТУРНИ ДЕЈНОСТИ 

Развојот на културата и културните дејности 
добива во нашите услови се поголемо значење за 
формирањето на сестрана личност на работниот 
човек како производител и самоуправувач. Во так-
вата функција развојот на културните дејности ќе 
има се поголемо значење и влијание врз стопан-
скиот и општествениот развој и врз унапредување-
то на самоуправувањето. Поради тоа е потребно 
културните дејности и нивната материјална основа 
да се развиваат во согласност со потребите наста-
нати од економскиот и општествениот развој на 
цената земја и од специфичноста на одделни репу-
блики и краишта. Ова бара подобрување на еко-
номската положба на културните дејности и созда-
вање такви услови за здобивање со доход што ќе 
бидат во согласност со програмата и со резултатите 
од работата на културните установи и со матери-
јалните можности што произлегуваат од економ-
скиот развој. 

Републиките и општините треба со 
своите планови и со други мерки да соз-
дадат можности за постабилно финанси-
рање на културните дејности, како преду-
слов за развојот на самоуправувањето и за 
подоследна примена на принципот на до-
ходот и распределбата според трудот во 
оваа област. 
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НОВИНСКА И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Обемот на новинската и издавачка дејност ќе 
се зголеми при постојано подобрување на квалите-
тот и структурата, со поголемо пласирање на пе-
чатот и книгите при обнова и модернизација на 
техничката база и продажната мрежа на печатот. 
Ова претпоставува поинтензивен премин кон инду-
стриско производство на книги, кон поширока про-
грамска соработка помеѓу издавачките куќи, кон 
специјализација, кооперација, интеграција, како и 
пропаганда на печатот и книгите и достапност на 
книгите до читателот. 

За таа цел ќе му се обрне посебно внимание на 
развојот на книжарската мрежа, како посредник 
помеѓу книгата и Нејзиниот купувач, и на развојот 
на библиотеките, развојот на модернизацијата и 
рационализацијата на продажната мрежа, како и 
на ширењето на печатот по пат на птт организации. 

Федерацијата и во иднина ќе обезбе-
ди поволни услови за стопанисување на 
работните организации во новинската и 
издавачката дејност по пат на поповолна 
каматна стопа врз деловниот фонд, со ис-
клучок на весниците, книгите и други пу-
бликации од данок на промет. И натаму ќе 
се задржи поповолниот третман на новин-
ската и издавачката дејност во девизното 
работење и системот на царини, во обезбе-
дувањето на девизни средства за плаќање 
за увоз на литература и во оданочувањето 
на услугите за странските корисници. 

Со кредитната политика, пред се, на са-
мите издавачки претпријатија, при де-
ловна соработка со банките и помош од 
општествено-политичките организации и 
општествено-политичките заедници, ќе се 
поттикнува сб поширока купувачка на кни-
ги од страна на библиотеки и поединци. 

Заради натамошно изградување на оп-
штествено-економската положба на изда-
вачката дејност, ќе се извршат соодветни 
измени на законските прописи за новин-
ските претпријатија и установи и за изда-
вачките претпријатија и установи. 

Општествено-политичките заедници 
треба во рамките на своите права и дол-
жности да придонесуваат за натамошниот 
развој на новинската и издавачка дејност 
и за прометот и ширењето на печатот и 
книгите на својата територија и да ги пот-
тикнуваат процесите на рационализирања 
на работењето на работните организации 
во оваа област, а особено БО областа на 
програмската соработка, кооперацијата и 
интеграцијата. За поттикнување на разво-
јот на новинската и издавачката дејност 
на јазиците на другите националности во 
нашата земја, ќе се даде соодветен трет-
ман. 

Треба да се очекува дека во идно здру-
жените и поединечните работни и други 
општествени организации, ќе покажуваат 
значително поголем интерес за создавање, 
издавање и ширење на литературата за 
која, поради развивањето на својата деј-
ност, посебно се заинтересирани и тоа како 
со постојаното следење на состојбата во 
областа на таа литература, така и со мате-
ријалното стимулирање на ваквите изда-
нија. 

КИНЕМАТОГРАФИЈА 

Во наредниот период ќе се прошири мрежата 
на кина и ќе се подобрат условите за производство 
на домашни филмови во согласност со можностите 
и општествените потреби, при подобрување на ква-
литетот и поголема разновидност на филмското 
производство. 

Во наредниот период треба натаму да се разви-
ва и извозот на домашниот филм и филмските 
услуги. Ќе се зголеми увозот на филмови, водејќи 
сметка за нивниот квалитет и структура, со цел за 
подобрување на филмскиот репертоар. 

Федерацијата и во идно ќе влијае врз 
условите на стопанисувањето на работните 
организации на филмското производство и 
прикажувањето на филмови, со обезбеду-
вање поповолен третман во девизното ра-
ботење и системот на царините. 

Заради натамошно јакнење на претпри-
јатијата за производство и прикажување на 
филмови како носители на репродукција-
та во областа на филмот, ќе се извршат 
соодветни измени на законските прописи 
за филмот и на други сојузни прописи. 

Општествено-политичките заедници, по-
себно републиките, во рамките на своите 
права и должности, треба да придонесат 
за формирање такви услови на стопанису-
вање што ќе влијаат за поусогласен развој, 
особено во областа на прикажувањето на 
филмови и развивањето на мрежата на 
кината за подигањето на квалитетот на 
филмското производство, развојните про-
цеси во правец на порационално работење 
и користење на општествените средства, 
како и врз унапредувањето на програмска 
соработка и интеграција. 

РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА 

Федерацијата и во иднина ќе обезбедува повол-
ни услови за стопанисување на радиодифузните 
установи со ослободување од плаќање на камата 
на деловниот фонд и со изземање на репродукцио-
ниот материјал и увозната опрема од плаќањето 
на данок на промет. 

Во периодот до 1970 година ќе се оства-
ри натамошно зголемување на радио-про-
грамата, особено втората програма, а во од-
делни радиодифузни установи — и третата 
програма, општо подобрување на квалите-
тот и поголема диференцијација на физи-
ономијата на одделни програми. Телевизи-
јата ќе ја проширува првата програма и ќе 
воведе втора телевизиска програма. 

Ова претпоставува покривање на те-
риторијата на републиките со радио-мрежа 
за првата и втората програма, завршување 
на покривањето на целата територија на 
Југославија со телевизиска мрежа за пр-
вата програма, почеток на изградбата на 
телевизиска мрежа за втората програма и 
изградба радио-телевизиски домови. 

Во наредниот период ќе се оствари 
многу силен пораст на бројот на телеви-
зиските претплатници и побавен пораст на 
бројот на радио-претплатниците. Повеќето' 
радиодифузни установи на таа основа ќе 
остварат доход кој ќе го овозможи покри-
вањето на текуштите трошоци на произ-
водството и» формирањето на дел од сред-
ствата потребни за проширена репродук-
ција. 

Создадените услови на стопанисувањето 
им овозможуваат на радио-телевизиските 
станици да формираат доход од кој ќе мо-
жат да издвојуваат толкави средства да 
бидат носители на проширената репродук-
ција. Се смета дека тие можат при созда-
дените услови да издвојат до една поло-
вина од потребните средства за инвестиции. 

Републиките треба да создадат услови 
од средствата на републиките и на други 
општествено-политички заедници, како и 
од банкарски средства да се обезбедат пре-
останатите потребни средства за инвести-
ции во радио и телевизијата. 
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ДРУГИТЕ КУЛТУРНИ ДЕЈНОСТИ 
Во наредниот период ќе се унапреди работата 

и дејствувањето на другите културни дејности (до-
мови на културата, библиотеки, театри и други 
сценско-уметнички установи, музеи, галерии, за-
штита на културните споменици, архиви и др.). Во 
овие области е нужно да се оствари поголемо иско-
ристување на креативните и техничките капаците-
ти, а врз база на утврдена програмска ориентација, 
рационална и модерна организација на трудот. Од 
посебно значење е да се развиваат овие институции 
така што се повеќе да се шири кругот на корисни-
ците на нивните услуги. 

Ова бара подобрување на општествено-економ-
ската положба на овие културни институции, од-
носно обезбедување материјално-технички претпо-
ставки неопходни за остварување на нивните осно-
вни задачи кои вклучуваат и создавање такви усло-
ви за здобивање со доход, што ќе го обезбедуваат 
неговото формирање во согласност со програмата и 
со резултатите од работата на културните устано-
ви и со економскиот развој, со општествените по-
треби и материјалните можности. 

Со плановите на републиките и општи-
ните треба да се создадат услови за посто-
јано и стабилно финансирање на овие кул-
турни дејности. 

ТЕХНИЧКА КУЛТУРА 
Во условите на поинтензивното стопанисување 

техничката култура станува важен фактор за по-
ефикасно користење на средствата на трудот и за 
подигање на продуктивноста. Тежиштето на опште-
ствените напори во оваа област ќе биде во подига-
њето на техничката култура на децата и младина-
та, особено во училиштата. Тоа ќе придонесе за по-
добрата ориентација на младината при изборот на 
работната дејност. Подигањето на техничката кул-
тура на запослените ќе придонесе за развивањето 
на пронајдуваштвото, новаторството и рационали-
заторството. Ќе се работи и на подигање на техни-
чката култура на земјоделските производители. 

Републиките и општините треба во 
рамките на расположивите средства да 
обезбедат стабилност на средствата за ра-
звој на техничката култура. 

Работните организации треба да созда-
ваат материјални и други услови за раз-
вивање на техничката култура, како и за 
унапредување на работата на општестве-
ните организации за техничка култура. 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
Развојот На' физичката* култура во наредниот 

период ќе се насочи, пред с&, кон подигање на фи-
зичката култура во училиштата, како и на запо-
слените, посебно во градовите и индустриските цен-
три. Подигањето на физичката култура на работ-
ниците ќе биде особено нагласено како фактор за 
подигање на продуктивноста на трудот. Потребите 
од посестран развој на условите за занимавање со 
физичка култура на граѓаните ќе бидат зголемени 
и со скратување на работното време, што бара 
формирање на мрежа установи и институции за 
физичка култура и за поголемо финансиско уче-
ство на непосредните корисници. Работните орга-
низации ќе имаат врз основа на порастот на дохо-
дот значително поголеми фондови за заедничка 
потрошувачка, што ќе им овозможат и поголеми 
вложувања за подигањето на физичката култура 
и за рекреација на работниците. Со јакнењето на 
материјалната база ќе биде овозможена поквали-
тетна работа на општествените организации за фи-
зичка култура. Инвестициите во оваа област ќе се 
ориентираа, пред се, кон изградба на соодветни об-
јекти во состав на училиштата, месните заедници 
и организациите што можат да соберат поголем број 
корисници. 

Општиот интерес за вклучување на спортот во 
светски манифестации бара од сите органи и орга-
низации во областа на спортот и физичката култу-
ра да и обрнат посебно внимание на масовноста на 
спортот и фискултурата како основи за унапреду-
вање на врвниот спорт. 

Во рамките на расположивите средства, 
републиките и комуните треба да обезбедат 
стабилност на средствата за развој на ф и -
зичката култура. 

Работните организации треба врз база 
на соодветни програми да создаваат мате-
ријални услови за подигање на физич-
ката култура на работниците, посебно на 
младината, соработувајќи во рамките на 
комуната со сите други носители во оваа 
дејност. 

Заедниците на образованието тр.еба да 
влијаат во теку штите трошоци за образо-
вание да се одвојуваат соодветни средства 
и за подигање на физичката култура на 
училишните деца и младина. * * 

* 

Целите и задачите на овој план треба да им 
служат на работните организации и на другите 
општествено-политички заедници како основ и 
ориентација при самостојното утврдување на нив-
ните планови. Плановите на работните организа-
ции и на нивните асоцијации, плановите на општи-
ните и републиките ќе сочинуваат, заедно со 
Општвествениот план на развојот на Југославија 
внатрешно поврзан и меѓусебно усогласен систем 
на општествените планови, со кој ќе се обезбеди 
остварувањето на основните пропорции, целите и 
задачите утврдени во Општествениот план на раз-
војот на Југославија од 1966 до 1970 година. 

Соодветните сојузни органи ќе изработуваат 
годишни биланси и анализи на работењето на ра-
ботните организации и анализи за остварување на 
интенциите на овој план со анализите на предви-
дените услови на стопанисувањето за претстојната 
година. Врз основа на тие анализи ќе се преземаат 
неопходни интервенции за остварување на целите 
на планот. Во текот на годината надлежните органи 
ќе ги следат и анализираат стопанските и други 
движења и, по потреба, ќе преземаат и предлагаат 
мерки за остварување на утврдената економска 
политика. 

Во склоп со начелата и практиката на конти-
нуираното планирање Сојузниот завод за стопан-
ско планирање ќе изработи во 1968 година поши-
рока и покомплетна анализа на извршувањето на 
овој план и ќе предложи, по потреба, корекции на 
задачите утврдени со овој план и на условите на 
стопанисувањето. 

305. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ 
НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕ-

ПУБЛИКИ И КРАИШТА 

Се прогласува Законот за измена за Законот за 
Фондот на федерацијата за кредитирање на стопан-
скиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и краишта, што го усвои Сојузната скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 5 јули 
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1966 година и на седницата на Стопанскиот собор од 
5 јули 1966 година. 

П. Р. бр. 446 
6 јули 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАН-
СКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 

РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА 
Член 1 

Во Законот за Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на стопанскиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и краишта („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 8/65) во чл. 4 и 15 зборовите: 
„спрема вкупниот доход на општественото стопан-
ство" се заменуваат со зборовите: „спрема опште-
ствениот производ на општественото стопанство". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

306. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТО-
ЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАН-
СКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 

РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА 
Се прогласува Законот за постојаните сред-

ства на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на стопанскиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и краишта, што го усвои 
Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот 
собор од 5 јули 1966 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 5 јули 1966 година. 

П. Р. бр. 457 
6 јули 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТО-
ПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДО-

ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
И КРАИШТА 

Член 1 
Постојаните средства на Фондот на федераци-

јата за кредитирање на стопанскиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и кра-
ишта (во понатамошниот текст: Фондот) се издво-
јуваат до 1970 година во годишен износ од 1,85"/о 
од општествениот производ на општественото сто-
панство остварен во годината во која се издвоју-
ваат овие средства во Фондот. 

Општествениот производ на општественото 
стопанство од ставот 1 на овој член се утврдува 
според податоците што ги објавува Сојузниот за-
вод за статистика за остварувањето на општестве-
ниот производ. 

Член 2 
Износот на постојаните средства на Фондот 

утврден според членот 1 од овој закон се намалу-
ва во перидот од 1967 до 1970 година за 2а/о. 

Член 3 
Постојаните средства на Фондот се формираат 

со издвојување во текот на годината во Фондот 
дел од интересот на фондовите во стопанството 
што и припаѓа на федерацијата за финансирање 
на инвестициите во стопанството. 

Средства за Фондот се издвојуваат во соод-
ветниот процент од уплатениот износ на интересот 
на фондовите во стопанството што и припаѓа на 
федерацијата за инвестиции во стопанството. 

Член 4 
Поблиски прописи за начинот на пресметува-

њето и уплатувањето делот на интересот на фон-
довите во стопанството што и припаѓа на федера-
цијата донесува сојузниот секретар за финансии. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

307. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО КРЕДИТИРАЊЕТО НА 
ИЗГРАДБАТА НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ПРОИЗВОД-

СТВО НА НАФТА, ПРИРОДЕН ГАС И ЦЕМЕНТ 

Се прогласзтва Законот за учество на федераци-
јата во кредитирањето на изградбата на капацитети 
за производство на нафта, природен гас и цемент, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 5 јули 1966 година и на седни-
цата на .Стопанскиот собор од 5 јули 1966 година. 

П. Р. бр. 435 
6 јули 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО КРЕДИТИ-
РАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА КАПАЦИТЕТИ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА НАФТА, ПРИРОДЕН ГАС И 

ЦЕМЕНТ 

Член 1 
Во инвестиционите вложувања за изградбата на 

капацитети со кои, според Општествениот план за 
развојот на Југославија од 1966 до 1970 година, се 
обезбедува годишно производство од 1,1 милиони 
тони нафта, 1,2 милијарда Nm5* природен гас и 2 ми-
лиони тони цемент, кои вложувања се вршат од 
средствата на работните организации и од кредити, 
федерацијата учествува со средствата за инвести-
ции во стопанството до 20% од износот на претсмет-
ковната вредност на изградбата на тие капацитети. 

Член 2 
Средствата на федерацијата за учество во кре-

дитирањето на изградбата на капацитетите за про-
изводство на нафта и природен гас според членот 1 
на овој закон, можат да се користат од 1 јануари 
1968 година. 

Член 3 
Учеството на федерацијата во кредитирањето на 

изградбата на капацитетите од членот 1 на овој за-

Претседгргел 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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кон може до 1970 година за капацитетите за произ-
в о д е ^ на нафта и природен гас да изнесу за нај-
многу 469,6 милиони динари, а за капацитетите за 
производство на цемент — најмногу 196 милиони ди-
нари. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

308. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО КРЕДИТИРАЊЕТО НА 
ИНВЕСТИЦИИТЕ ПРЕКУ НАРОДНАТА БАНКА 

НА ЈУГОСЛАВИЈА ДО 1970 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за учество на федераци-
јата во кредитирањето на инвестициите преку На-
родната банка на Југославија до 1970 година, што 
го усвои Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 5 јули 1966 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 5 јули 1966 година, 
година. 

П. Р. бр. 448 
в јули 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с р. 

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО КРЕДИ-
ТИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПРЕКУ НАРОД-
НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ДО 1970 ГОДИНА 

Член 1 
За кредитирање на инвестициите што се врши 

преку Народната банка на Југославија федераци-
јата дава дополнителни средства, и тоа: во 1966 го-
дина до износот од 45 милиони динари, во 1967 го-
дина до износот од 34,30 милиони динари, во 1968 
година до износот од 40 милиони динари, во 1969 
година до износот од 40 милиони динари и во 1970 
година до износот од 39,20 милиони динари. 

Член 2 
Сојузниот секретар за финансии ќе склучи со 

Народната банка на Југославија договори во кои ќе 
се определат условите и начинот за користење на 
средствата на федерацијата што се наменети за ин-
вестиции според овој закон. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

309. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО КРЕДИТИРАЊЕТО НА 
ИЗГРАДБАТА НА ОСНОВНИТЕ ШУМСКИ КОМУ-

НИКАЦИИ 
Се прогласува Законот за учество на федера-

цијата во кредитирањето на изградбата на основ-
ните шумски комуникации, што го усвои Сојузната 

скупштина на седницата на Сојузниот собор од 5 
јули 19G6 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 5 јули 1966 година. 

П. Р. бр. 437 
6 јули 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО КРЕДИ-
ТИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ОСНОВНИТЕ 

ШУМСКИ КОМУНИКАЦИИ 

Член 1 
Во инвестиционите вложувања за изградба на 

основни шумски комуникации од средствата на ра-
ботните организации и од кредити во периодот од 
1967 до 1969 година, а со чија изградба се обезбе-
дува побрзо отворање на шуми за експлоатација и 
зголемен обем на сечењата заради зголемување на 
извозот, федерацијата учествува со средства за ин-
вестиции во стопанството до 20(Vo од износот на 
пресметковната вредност на изградбата на овие 
комуникации. 

Член 2 
Учеството на федерацијата во кредитирањето 

на изградбата на основните шумски комуникации 
според членот 1 од овој закон може да изнесува 
најмногу 147,5 милиони динари. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

310. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО КРЕДИТИРАЊЕТО НА 
КОМУНАЛНИТЕ РАБОТИ ВО НОВ БЕЛГРАД ВО 

1967 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за учество на федераци-

јата во кредитирањето на комуналните работи во 
Нов Белград во 1967 година, што го усвои Сојузна-
та скупштина на седницата на Сојузниот собор од 
5 јули 1966 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 5 јули 1966 година. 

П. Р. бр. 444 
6 јули 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО КРЕДИ-
ТИРАЊЕТО НА КОМУНАЛНИТЕ РАБОТИ ВО 

НОВ БЕЛГРАД ВО 1967 ГОДИНА 

Член 1 
Од средствата на федерацијата за инвестиции 

во стопанството ќе се употреби за учество во кре-

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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дитирањето на. комуналните работи во Нов Белград 
во 1967 година износот од 12,74 милиони динари. 

Член- 2 
Сојузниот секретар за финансии ќе склучи со 

соодветната банка договор во кој ќе се утврдат на-
чинот и условите за користење на средствата со кои 
федерацијата учествува во кредитирањето на кому-
налните работи од членот 1 на овој закон. 

Член 3 
На кредитите што се даваат според членот 1 на 

овој закон како и на кредитите дадени за иста на-
мена според членот 8 на Законот за употребата ка 
средствата на федерацијата за инвестиции во сто-
панството во 1966 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 57/65) и според членот 15 став 2 на Законот за 
стопанско-планските мерки во 1965 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 5/65, 15/65, 19/65, 20/65, 
29/65 и 33/65) за иста намена, банката ќе наплати 
од корисникот на кредитот интерес по стопа од 19/ш 
годишно и ќе утврди рок од 30 години за враќање 
на кредитот. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

З И . 

Врз основа на членот 217 став 1 точка X од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО КРЕДИТИРАЊЕТО НА 
ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ДО 1970 

ГОДИНА 
Се прогласува Законот за учество на федера-

цијата во кредитирањето на инвестициите во зем-
јоделството до 1970 година, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 5 
јули 1966 година it на седницата ва Стопанскиот со-
бор од 5 јули 1966 година. 

П. Р. бр. 445 
6 јули 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосив Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО КРЕДИ-
ТИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВОТО ДО 1970 ГОДИНА 
Член 1 

По кредитите што ги дава банката за инвести-
ции во земјоделството во периодот од 1966 до 1970 
година федерацијата учествува со средствата за ин-
вестиции во стопанството — до вкупниот износ од 
1.474 милиони динари. 

Член 2 
Средствата на федерацијата од членот 1 на овој 

закон можат да се користат за учество во креди-
тирањето на'инвестициите во земјоделството, во со-
гласност со намените и целите утврдени во Опште-
ствениот план за развој на Југославија од 1966 го-
дина до 1970 година. 

Член 3 
Средствата на федерацијата за учество во кре-

дитирањето на инвестициите во земјоделството ќе 
се користат, и тоа: во 1966 година до износот од 200 
милиони динари, во 1967 година до износот од 245 
милиони динари, во 1968 година до износот од 294 
милиони динари, во 1969 година до износот од 343 

милиони динари и во 1970 година до износот од 392 
милиони динари. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

312. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МЕЛИО-
РАЦИОНИТЕ РАБОТИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Се прогласува Законот за измени на Законот за 

финансирање на мелиорационите работи во Соција-
листичка Република Македонија, што го усвои Со-
јузната скупштина на седницата на Сојузниот со-
бор од 5 јули 1966 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 5 јули 1966 година. 

П. Р. бр. 460 
6 јули 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јоска Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА МЕЛНОРАЦИОНИТЕ РАБОТИ ВО СОЦИЈАЛИ-

СТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Законот за финансирање на мелиорациони-

те работи во Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57 и „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 15/65 и 4/66) членот 14а. се 
менува и гласи: 

„Средствата на федерацијата за финансирање 
на мелиорационите работи на територијата на Со-
цијалистичка Република Македонија, за кои со овој 
закон е предвидено да се финансираат од сред-
ствата на федерацијата, се утврдуваат за периодот 
од 1966 до 1972 година во износ од 735,5 милиони 
динари. 

Член 2 
Во членот 146. ставот 1 се менува и гласи: 
„Средствата на федерацијата определени во 

членот 14а од овој закон за финансирање на мели-
орационите работи, ќе му се ставаат на располагање 
на инвеститорот, преку банката што ќе ја определи 
Социјалистичка Република Македонија, и тоа во 
следните износи: во 1966 година 80 милиони динари, 
од 1967 до 1970 година по 73,5 милион и динари, а во 
1971 и 1972 година по 180,7 милиони динари." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

313. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАД-
БАТА НА ХИДРОСИСТЕМОТ ДУНАВ—ТИСА— 

ДУНАВ 
Се прогласува Законот за измени на Законот за 

финансирање на изградбата на хидросистемот Ду-

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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нав—Тиса—Дунав, што го усвои Сојузната скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 5 јули 
1966 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 5 јули 1966 година. 

П. Р. бр. 459 
6 јули 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката. 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина. 

Едвард Кардељ, е р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ИЗГРАДБАТА НА ХИДРОСИСТЕМОТ ДУНАВ 

—ТИСА—ДУНАВ 
Член 1 

Во Законот за финансирање на изградбата на 
хидросистемот Дунав—Тиса—Дунав („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 52/57 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/65 и 4/66) во членот 8 став 1 бројот: „1970" се 
заменува со бројот: „1972". 

Член 2 
Членот 13а се менува и гласи' 
„Средствата на федерацијата за финансирања 

на изградбата на основната каналска мрежа на хи-
дросистемот Дунав—Тиса—Дунав за која со овој за-
кон е предвидено да се финансира од средствата на 
федерацијата, се утврдуваат за периодот од 1966 до 
1972 година во износ од 894,86 милиони динари." 

Член 3 
Во членот 136 ставот 1 се менува и гласи: 
„Средствата на федерацијата определени во 

членот 13а од овој закон за финансирање на из-
градбата на основната каналска мрежа, ќе се ста-
ваат на располагање на инвеститорот преку банка-
та што ќе ја определи Социјалистичка Република 
Србија, и тоа во следните износи: во 1966 година 120 
милиони динари, во 1967 и 1968 година по 117,6 ми-
лиони динари, во 1969 и 1970 година по 127,4 мили-
они динари и во 1971 и 1972 година по 143 милиони 
динари." 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

314. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО КРЕДИТИРАЊЕТО НА 
ИЗВОЗОТ НА ОПРЕМА И БРОДОВИ И ЗА ИЗВЕ-
ДУВАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО 

СТРАНСТВО НА КРЕДИТ 
Се прогласува Законот за учество на федера-

цијата во кредитирањето на извозот на опрема и 
бродови и за изведувањето на инвестиционите ра-
боти во странство на кредит, што го усвои Сојуз-
ната скупштина на седЕшцата на Сојузниот собор 
од 5 јули 1963 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 5 јули 1966 година. 

П. Р. бр. 452 
6 јули 1966 година 

Белград 
Претседател 

и а Роп у б ч ч к з та, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојуз Егата скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р 

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО КРЕДИТИ-
РАЊЕТО НА ИЗВОЗОТ НА ОПРЕМА И БРОДОВИ 
И ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РА-

БОТИ ВО СТРАНСТВО НА КРЕДИТ 

Член 1 
По кредитите што банките и стопанските орга-

низации ги даваат во периодот од 1966 до 1970 го-
дина за извоз на опрема и бродови и за изведување 
на инвестициони работи во странство на кредит, 
федерацијата учествува со средства до вкупниот 
износ од 5.706,8 милиони динари. 

Член 2 
Учеството на федерацијата во кредитите од чле-

нот 1 на овој закон ќе изнесува најмногу: во 1966 
и 1967 година 80%, во 1968 и 1969 година 70°/о, а во 
1970 година 60а/о од износот на дадените кредити. 

Учеството на федерацијата ќе се утврдува за-
висно од времето на извршувањето на обврските 
утврдени со договорот за кредит. 

Член 3 
Средствата на федерацијата за учество во кре-

дитите за извоз на опрема и бродови и за изведу-
вање инвестициони работи во странство на кредит 
изнесуваат, и тоа: за 1966 година до 1.140 милиони 
динари, за 1967 година до 999,6 милиони динари, за 
1968 година до 1.014,3 милиони динари, за 1969 го-
дина до 1.180,9 милиони динари, за 1970 година до 
1,372 милиони динари. 

Член 4 
Овој;закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

315. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка Ј од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРО-
ШОЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ИЗГРАДБА 
НАД ТРОШОЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ДОГОВО-

РОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ЖЕЛЕЗАРНИЦАТА 
СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за учество на федераци-
јата за покривање на трошоците на инвестиционата 
изградба над трошоците предвидени во договорот за 
изградба на Железарницата Скопје, што го усвои 
Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот со-
бор од 5 јули 1966 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 5 јули 1966 година. 

П. Р. бр. 451 
б јули 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е р. 

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПОКРИ-
ВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА 
ИЗГРАДБА НАД ТРОШОЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО 
ДОГОВОРОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ЖЕЛЕЗАРНИЦА-

ТА СКОПЈЕ 

Член 1 
Во периодот до 1970 година федерацијата со свои 

средства ќе учествува во кредитите за покривање 
на трошоците на инвестиционата изградба на Ж е -

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито. е. р. 
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лезарницата Скопје над трошоците предвидени во 
договорот за изградбата на овој објект. 

Средствата на федерацијата за учество во тро-
шоците на изградбата според ставот 1 на овој член 
изнесуваат 284,2 милиони динари. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

316. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА 
ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ЗА ДОВРШУВАЊЕ 
НА ИЗГРАДБАТА НА ПРУГАТА ГОСТИВАР— 
ЗАЈАС—КИЧЕВО, СО КРАК ЗАЈАС—ТАЈМИШТЕ 

Се прогласува Законот за учество на федера-
цијата во финансирањето на инвестиционите работи 
за довршување на изградбата на пругата Гостивар— 
Зајас—Кичево, со крак Зајас—Тајмиште, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Соју-
зниот собор од 5 јули 1966 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 5 јули 1966 година. 

П. Р. бр. 439 
6 јули 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ФИНАН-
СИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ЗА 
ДОВРШУВАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ПРУГАТА 
ГОСТИВАР—ЗАЈАС—КИЧЕВО, СО КРАК ЗАЈАС— 

ТАЈМИШТЕ 

Член 1 
Железничката пруга од нормален колосек Го-

стивар—Зајас—Кичево, со крак Зајас—Тајмиште (во 
натамошниот текст: пругата Гостивар—Кичево— 
Тајмиште) ќе се доврши во првата етапа на изград-
бата, со учество на федерацијата, според одредбите 
од овој закон. 

Првата етапа на изградбата на пругата Гости-
вар—Кичево—Тајмиште опфаќа извршување на ра-
ботите за оспособување на пругата за нормален и 
безбеден сообраќај за вршење на почетниот обем 
на превозот, утврдени во инвестиционата програма 
за изградба на пругата. 

Средствата на федерацијата за довршување на 
изградбата на пругата Гостивар—Кичево—Тајми-
ште, според одредбите од овој закон, се даваат без 
обврска за враќање. 

Член 2 
Работите за довршување на изградбата на пру-

гата Гостивар—Кичево—Тајмиште, во чие финан-
сирање учествува федерацијата, треба да се извр-
шат во периодот од 1 јануари 1966 до 31 декември 
1968 година. 

Член 3 
Правата и должностите на инвеститор за инве-

стиционите работи за довршување на изградбата на 
пругата Гостивар—Кичево—Тајмиште што се фи-
нансираат од средствата на федерацијата, се прене-
суваат врз Социјалистичка Република Македонија 
односно врз државниот орган или работната орга-

низација што ќе ја определи таа (во понатамошниот 
текст: инвеститорот). 

Член 4 
Основната траса на пругата Гостивар—Зајас— 

Кичево, во врска со која ќе се доврши изградбата 
на првата етапа во смисла на членот 1 од овој за-
кон, појдува од постојната железничка станица Го-
стивар на пругата од нормален колосек Скопје—Го-
стивар и оди во правецот на постојната пруга од те-
сен колосек (широчина 0,60 м) до Пададиште, а по-
тоа минува по тунелот низ планински масив Бу-
ковик и оди по долината на Зајаска река до Кичево. 

Основната траса на кракот Зајас—Тајмиште се 
одвојува од влезната страна на станицата Зајас и 
оди по долината на Тајмишка река до Тајмиште. 

Потесната локација на трасата на пругата Го-
стивар—Зајас—Кичево и на кракот Зајас—Тајми-
ште утврдена е во главните проекти. 

Основните технички елементи и нормативи за 
довршување на изградбата на пругата Гостивар— 
Кичево—Тајмиште мораат да им одговараат на од-
редбите од Основниот закон за изградбата на желе-
зниците, за сообраќајот и безбедноста на железни-
ците („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/65) што се од-
несуваат на главните пруги од 11 ред. По исклучок 
полупречникот на кривината на главниот преоден 
колосек во станиците не смее да биде помал од 
350 м, а на отворена пруга на кракот Зајас—Тајми-
ште полупречникот на кривината не смее да биде 
помал од 250 м и меродавниот наклон не смее да 
биде поголем од 27%о. 

Член 5 
Учеството на федерацијата во финансирањето 

на инвестиционите работи за довршување на из-
градбата на пругата Гостивар—Кичево—Тајмиште 
изнесува 161,94 милиони динари. 

Член 6 
Со средствата на федерацијата од членот 5 на 

овој закон се финансира: 
милиони 
динари 

1) довршувањето на изградбата на делни-
цата Гостивар—Зајас, во должина од 
23,2 км, до износот — — — — — — 111,10 

2) /довршувањето на изградбата на делни-
цата Зајас—Кичево, во должина од 
13,4 км, до износот — — — — — 30,29 

3) изградбата на кракот на пругата Зајас— 
Тајмиште, во должина од 6,9 км, до из-
носот — — — — — — — — — 20,55 

Член 7 
Годишните вложувања на средствата на феде-

рацијата за учество во финансирањето на инвести-
ционите работи за довршување на изградбата на 
пругата Гостивар—Кичево—Тајмиште, во смисла на 
одредбите од овој закон, изнесуваат: 

милиони 
динари 

1966 година 46,00 
1967 година 56,11 
1968 година 59,83 

Член 8 
Средствата на федерацијата од членот 7 на овој 

закон инвеститорот може да ги користи во одделна 
година ако кон барањето за користење на тие сред-
ства приложи докази дека обезбедил средства за 
учество во финансирањето од најмалку 17,5% од 
износите што ги дава федерацијата како свое уче-
ство во односната година. 

Средствата на федерацијата непотрошени во 
една година се пренесуваат за истите намени во 
наредната година. 

Член 9 
Средствата на федерацијата за учество во фи-

нансирањето на инвестиционите работи на довршу-
вање на изградбата на пругата Гостивар—Кичево— 
Тајмиште, утврдени со овој закон, можат да се ко-
ристат ако Социјалистичка Република Македонија 
на име свое учество во финансирањето на тие ра-

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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боти обезбеди средства во износ од 28,58 милиони 
динари и ако се обврже дека за секое евентуално 
пречекорување на вкупната вредност на инвести-
ционите работи на довршување на пругата Гости-
вар—Кичево—Тајмиште ќе обезбеди посебни сред-
ства за покривање на тоа пречекорување. 

Член 10 
Средствата на федерацијата за финансирање на 

инвестиционите работи за довршување на изград-
бата на пругата Гостивар—Кичево—Тајмиште ќе му 
се ставаат на располагање на инвеститорот преку 
банката што ќе ја определи сојузниот секретар за 
финансии во спогодба со сојузниот секретар за со-
обраќај и врски, ако со посебен сојузен пропис 
банката не е определена. 

Односите помеѓу федерацијата и банката во по-
глед на спроведувањето на овој закон поблиску се 
утврдуваат со договор, што од името на федераци-
јата го склучува сојузниот секретар за финансии. 

Банката со која е склучен договорот, според 
одредбата од ставот 2 на овој член обезбедува пра-
вилно и наменско користење на средствата за из-
вршување на работите според одредбите на овој 
закон. 

Член 11 
Средствата на федерацијата за учество во фи-

нансирањето на инвестиционите работи за довршу-
вање на изградбата на пругата Гостивар—Кичево— 
Тајмиште за 1966 година обезбедени се во рамките 
на средствата од членот 6 став 1 на Законот за 
употребата на средствата на федерацијата за инве-
стиции во стопанството во 1966 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 57/65). 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

317. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА 
ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ЗА ДОВРШУВАЊЕ 
НА ИЗГРАДБАТА НА ПРУГАТА БЕЛГРАД—БАР 

Се прогласува Законот за учество на федера-
цијата во финансирањето на инвестиционите работи 
за довршување на изградбата на пругата Белград — 
Бар, што го усвои Сојузната скупштина на седни-
цата на Сојузниот собор од 5 јули 1966 година и 
на седницата на Стопанскиот собор од 5 јули 1966 
година. 

П. Р. бр. 438 
6 јули 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ФИНАН-
СИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ЗА 
ДОВРШУВАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ПРУГАТА 

БЕЛГРАД—БАР 

Член 1 
Железничката пруга од нормален колосек Бел-

град—Бар ќе се доврши во првата етапа на изград-
бата, со учество на федерацијата, според одредби-
те од овој закон. 

Првата етапа на изградбата на пругата Бел-
град—Бар опфаќа извршување на работите за оспо-

собување на пругата за нормален и безбеден сообра-
ќај за вршење на почетниот обем на превозот, утвр-
дени во инвестиционата програма на изградбата на 
пругата. 

Средствата на федерацијата за довршување на 
изградбата на пругата Белград—Бар, според одред-
бите од овој закон, се даваат без обврска за вра-
ќање. 

Член 2 
Работите на довршување на изградбата на пру-

гата Белград—Бар, во чие финансирање учествува 
федерацијата, треба да се извршат во периодот од 
1 јануари 1966 до 31 декември 1972 година. 

Член 3 
Правата и должностите на инвеститор за ин-

вестиционите работи за довршување на изградбата 
на пругата Белград—Бар, што се финансираат од 
средствата на федерацијата, се пренесуваат врз ре-
публиката односно врз државниот орган или работ-
ната организација што ќе ја определи таа (во пона-
тамошниот текст: инвеситорот), и тоа: 

1) врз Социјалистичка Република Србија — за 
делот на пругата на нејзината територија; 

2) врз Социјалистичка Република Црна Гора — 
за делот на пругата на нејзината територја. 

Член 4 
Основната траса на пругата Белград—Бар, во 

врска со која ќе се доврши изградбата на првата 
етапа во смисла на членот 1 од овој закон се одво-
јува од постојната железничка пруга Белград—Ниш 
во станицата Ресник и оди преку Вреоци, Лазаре-
вац, Лајковац, Ваљево, Косјерић Пожега, Титово 
Ужице, Прибој, Приеполе, Биело Поле, Мојковац, 
Колашин и Титоград до Бар. Поблиската траса на 
пругата е определена во инвестиционата програма, 
а потесната локација се утврдува во главните про-
екти усогласени со инвестиционата програма за из-
градба на пругата Белград—Бар. 

Основните технички елементи и нормативи за 
довршување на пругата Белград—Бар мораат да им 
одговараат на одредбите од Основниот закон за из-
градбата на железниците, за сообраќајот и безбед-
носта на железниците („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/65) што се однесуваат на главните пруги од 
I ред. По исклучок, полупречникот на кривината на 
главниот прооден колосек во станиците не може да 
биде помал од ЗОО метра. 

Член 5 
Учеството на федерацијата во финансирањето 

на инвестиционите работи за довршување на из-
градбата на пругата Белград—Бар изнесува 1.980,98 
милиони динари, од што: 

1) за делот на пругата на територијата на Со-
цијалистичка Република Србија 1.092,58 милиони 
динари; 

2) за делот на пругата на територијата на Со-
цијалистичка Република Црна Гора 888,40 милиони 
динари. 

Член 6 
Со средствата на федерацијата од членот 5 на 

овој закон се финансира: 

на територијата на 
СР Србија СР Црна 

Гора 
милиони динари 

1) довршувањето на изградбата на 
делницата Ресник—Вреоци—Ва-
љево, до износот — — — — 83,65 — 

2) изградбата на делницата Ваљево 
—Титово Ужице, до износот — 323,23 — 

3) изградбата на делницата Титово 
Ужице—Мојковац, до износот 685,70 191,40 

4) изградбата на делницата Мојко-
вац—Титоград, до износот — — — 654,23 

5) довршување на изградбата на 
делницата Титоград—Бар, до 
износот — — — — — — — 42,75 
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Член 7 
Годишните вложувања на средствата на феде-

рацијата за учество во финансирањето на инвести-
ционите работи за довршување на пругата Белград 
—Бар, во смисла на одредбите од овој закон, из-
несуваат; 

на територијата на 
СР Србија СР Црна 

Гора 
милиони динари 

1966 година 47,50 22,50 
1967 95,11 30,13 
1968 п 141,95 44,40 
1969 188,31 103,73 
1970 149,01 144,79 
1С71 it 200,65 248,20 
1972 »> 270,05 294,65 

Член 8 
Средствата на федерацијата од членот 7 на овој 

закон инвеститорот може да ги користи во оддел-
на година ако кон барањето за користење на тие 
средства приложи докази дека обезбедил средства 
за учество во финансирањето од најмалку 17,5% од 
износите, што ги'дава федерацијата како свое уче-
ство во односната година. 

Средствата на федерацијата непотрошени во 
една година се пренесуваат за истите намени во 
наредната година. 

Член 9 
Средствата на федерацијата за учество во фи-

нансирањето на довршувањето на пругата Белград 
—Бар, утврдени со овој закон, можат да се кори-
стат: 

1) ако Социјалистичка Република Србија на име 
свое учество во финансирањето на работите на сво-
јата, територија обезбеди средства во износ од 
192,&3 милиони динари; 

2) ако Социјалистичка Република Црна Гора на 
име свое учество во финансирањето на работите на 
својата територија обезбеди средства во износ од 
156,75 милиони динари; 

3) ако Социјалистичка Република Србија и Со-
цијалистичка Република Црна Гора се обвржат дека 
за секое евентуално пречекорување на вкупната 
вредност на инвестиционите работи на довршува-
ње на пругата Белград—Бар на својата територија 
ќе обезбедат посебни средства потребни за покри-
вање на тоа пречекорување. 

Член 10 
Средствата на федерацијата за финансирање 

на инвестиционите работи за довршување на пру-
гата Белград—Бар ќе им се стават на располагање 
на инвеститорите преку банката што ќе ја опре-
дели сојузниот секретар за финансии во спогодба 
со сојузниот секретар за сообраќај и врски, ако со 
посебен сојузен пропис банката не е определена. 

Односите помеѓу федерацијата и банката во по-
глед на спроведувањето на овој закон поблиску се 
утврдуваат со договор, што од името на федераци-
јата го склучува сојузниот секретар за финансии. 

Банката со која е склучен договорот според 
одредбата од ставот 2 на овој член обезбедува пра-
вилно и наменско користење на средствата за из-
вршување на работите според одредбите од овој 
закон. 

Член 11 
Средствата на федерацијата за учество во фи-

нансирањето на инвестиционите работи за довр-
шување на пругата Белград—Бар за 1966 година 
обезбедени се во рамките на средствата од членот 6 
став 1 на Законот за употребата на средствата на 
федерацијата за инвестиции во стопанството во 
1936 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/65). 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

318. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка I од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА 
ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ЗА ДОВРШУВАЊЕ 
НА ИЗГРАДБАТА НА КОНТИНЕНТАЛНИОТ ДЕЛ 

НА ЈАДРАНСКИОТ ПАТ 
Се прогласува Законот за учество на федера-

цијата во финансирањето на инвестиционите работи 
за довршување на изградбата на континенталниот 
дел на Јадранскиот пат, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 5 
јули 1966 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 5 јули 1966 година. 

П. Р. бр. 440 
6 јули 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ФИНАН-
СИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ЗА 
ДОВРШУВАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА КОНТИ-

НЕНТАЛНИОТ ДЕЛ НА ЈАДРАНСКИОТ ПАТ 
Член 1 

Континенталниот дел на Јадраискиот пат ќе се 
доврши со учество на федерацијата, според одред-
бите на овој закон. 

Довршувањето на континенталниот дел на Ја-
дранскиот пат опфаќа изградба на делниците: Би-
оче—Колашин, Рибаревина—Косовска Митровица 
и Урошевац—Скопје. 

Средствата на федерацијата за довршување на 
континенталниот дел. на Јадранскиот пат, според 
одредбите од овој закон, се даваат без обврска за 
враќање. 

Член 2 
Работите на довршувањето на континенталниот 

дел на Јадранскиот пат, во чие финансирање уче-
ствува федерацијата, треба да се извршат во пе-
риодот од 1 јануари 1966 до 31 декември 1970 година. 

Член 3 
Правата и должностите на инвеситор за инве-

стиционите работи на довршувањето на континен-
талниот дел на Јадранскиот пат, што се финанси-
раат од средствата на федерацијата, се пренесуваат 
врз републиката односно врз државниот орган или 
работната организација што ќе ја определи таа (во 
понатамошниот текст: инвеститорот) и тоа: 

1) врз Социјалистичка Република Дрпа Гора — 
за делот на патот на нејзината територија; 

2) врз Социјалистичка Република Србија — за 
делот на патот на нејзината територија; 

3) врз Социјалистичка Република Македонија — 
за делот на патот на нејзината територија. 

Член 4 
Основната траса на континенталниот дел на Ја-

дранскиот пат по која ќе се доврши изградбата на 
делниците од членот 1 на овој закон, се одвојува од 
приморскиот дел на ОВОЈ пат во Петровац на море 
и оди преку Титоград, Биоче, Колашин, Мојковац, 
Рибаревте , Иванград, Рожај, Косовска Митрови-
ца, Приштина, Урошевац и Качаник до Скопје. По-
блиската траса на патот определена е во инвести-
ционата програма, а потесната локација утврдена е 
во главните проекти, .усогласени со инвестиционата 
програма за изградба на Јадранскиот пат. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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Основните технички елементи за довршување 
на континенталниот дел на Јадранскиот пат според 
одредбите од овој закон, се: 

1) широчина на планумот на патот: во насип 8,50 
метра, во засек 8,25 метра, во усек 8,00 метра, освен 
на делниците Урошевац—Качаник и Генерал Дан-
ковиќ—Скопје, на кои широчината на плаиумот е 
9,00 метра; 

2) широчина на коловозот 7,00 метра, со коло-
возна простирка од асфалт-бетон; 

3) максимален надолжен наклон на нивелетата 
на патот 6%; 

4) минимален полупречник на хоризонталните 
свијоци 100 метра, по исклучок 50 метра; 

5) крстосувања со железнички пруги од норма-
лен колосек во две нива. 

Член 5 
Учеството на федерацијата во финансирањето 

на инвестиционите работи за довршување на конти-
ненталниот дел на Јадранскиот пат изнесува 625,85 
милиони динари, од што: 

1) за делот на патот на територијата на Соци-
јалистичка Република Црна Гора 275,74 милиони 
динари; 

2) за делот на патот на територијата на Соци-
јалистичка Република Србија 299,64 милиони ди-
нари; 

3) за делот на патот на територијата на Соција-
листичка Република Македонија 50,47 милиони 
динари. 

Член 6 
Со средствата на федерацијата од членот 5 на 

овој закон се финансираат: 
на територијата на 

СР Црна СР Срби- СР Ма-
тора ја колони-

ја 
милиони динари 

1. довршувањето на из-
градбата на делницата 
Биоче—Колашин до из-
носот — — — — — 5,10 — — 

2. изградбата на делница-
та Рибаревина—Косов-
ска Митровица, во дол-
жина од 152,7 km до 
износот — — — — 270,64 241,70 — 

3. изградбата на делница-
та Урошевац—Скопје, 
во должина 42,1 km до 
износот — — — — — 57,94 50,47 

Член 7 
Годишните вложувања на средствата на феде-

рацијата за учество во финансирањето на инвести-
ционите работи на довршување на изградбата на 
континенталииот дел на Јадранскиот пат, во сми-
сла на одредбите од овој закон, изнесуваат: 

на територијата на 
СР Црна СР Србија СР Македо-

Гора 
милиони динари 

нија 

}966 година 30,00 20,00 — 

1967 » 46,06 36,26 25,48 
1968 »» 49,00 51,45 24,99 
1969 79,38 83,30 — 

1970 »» 71,30 108,63 — 

Член 8 
Средствата на федерацијата од членот 7 на 

овој закон инвеститорот може да ги користи во од-
делна година ако кон барањето за користење на 
тие средства приложи докази дека обезбедил сред-
ства од најмалку 17,5% од износот што го дава фе-
дерацијата како свое учество во односната година. 

Средствата на федерацијата непотрошени во 
една година се пренесуваат за исти намени во на-
редната година. 

Член 9 
Средствата на федерацијата за учество во фи-

нансирањето на довршувањето на континенталниот 
дел на Јадранскиот пат, од членот 5 на овој за-
кон, можат да се користат: 

1) ако Социјалистичка Република Црна Гора на 
име свое учество во финансирањето на работите на 
својата територија обезбеди средства во износ од 
48,62 милиони динари; 

2) ако Социјалистичка Република Србија на 
име свое учество во финансирањето на работите на 
својата територија обезбеди средства во износ од 
52,89 милиони динари; 

3) ако Социјалистичка Република Македонија 
на име свое учество во финансирањето на работите 
на својата територија обезбеди средства во износ 
од 8,92 милиони динари. 

4) ако Социјалистичка Република Црна Гора, 
Социјалистичка Република Србија и Социјалистичка 
Република Македонија се обвржат дека за секое 
евентуално пречекорување на вредноста на инве-
стиционите работи на довршување на континен-
та лниот дел на Јадранскиот пат на својата терито-
рија, ќе обезбедат посебни финансиски средства по-
требни за покривање на тоа пречекорување. 

Член 10 
Средствата на федерацијата за финансирање на 

инвестиционите работи за довршување на конти-
ненталниот дел на Јадранскиот пат ќе им се ста-
ват на располагање на инвеститорите преку банка-
та што ќе ја определи сојузниот секретар за фи-
нансии, во спогода со сојузниот секретар за сообра-
ќај и врски, ако со посебен сојузен пропис банката 
не е определена. . . ,, -

Односите помеѓу федерацијата и банката во по-
глед на спроведувањето на овој закон поблиску се 
утврдуваат со договор, што од името на федера-
цијата го склучува сојузниот секретар за финансии. 

Банката со која е склучен договор според од-
редбата од ставот 2 на овој член обезбедува правил-
но и наменско користење на средствата за извршу-
вање на работите според одредбите на овој закон. 

Член 11 
Средствата на федерацијата за учество во фи-

нансирањето на инвестиционите работи на довршу-
вањето на континенталниот дел на Јадранскиот пат 
за 1966 година обезбедени се во рамките на сред-
ствата од членот 6 став 1 од Законот за употребата 
на средствата на федерацијата за инвестиции во 
стопанството во 1966 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 57/65). 

Член 12 
Овој закон влегува, во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

319. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА 
ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ЗА ДОВРШУВАЊЕ 
НА ИЗГРАДБАТА НА ПАТОТ ЖУ ПАЊ А— 

ОПУЗЕН 

Се прогласува Законот за учество на федера-
цијата во финансирањето на инвестиционите работи 
за довршување на изградбата на патот Жупања— 
Опузен, што го усвои Сојузната скупштина на сед-
ницата на Сојузниот собор од 5 јули 1966 година и 
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на седницата на Стопанскиот собор од 5 јули 1966 
година. 

П. Р. бр. 454 
6 јули 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ФИНАН-
СИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ЗА 
ДОВРШУВАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ПАТОТ 

ЖУПАЊА—ОПУЗЕН 
Член 1 

Патот Жупања—Опузен ќе се доврши со уче-
ство на федерацијата, според одредбите од овој 
закон. 

Довршувањето на патот Жупања—Опузен ја 
опфаќа изградбата на делниците: Жупања—Шички 
Брод и Јошаница—Опузен. 

Средствата на федерацијата за довршување на 
патот Жупања—Опузен, според одредбите од овој 
закон, се даваат без обврска за враќање. 

Член 2 
Работите на довршување на патот Жупања— 

Опузен, во чие финансирање учествува федераци-
јата, треба да се извршат во периодот од 1 јануари 
1966 до 31 декември 1968 година. 

Член 3 
Правата и должностите на инвеститор за инве-

стиционите работи на довршување на патот Жупа-
ни—Опузен, што се финансираат од средствата на 
федерацијата, се пренесуваат врз републиката од-
носно државниот орган или работната организација 
што ќе ја определи таа (во понатамошниот текст: 
инвеститорот), и тоа: 

1) врз Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина — за делот на патот на нејзината тери-
торија; 

2) врз Социјалистичка Република Хрватска — 
за делот на патот на нејзината територија. 

Член 4 
Основна траса по која ќе се доврши изградбата 

на делниците од членот 1 на овој закон, оди до при-
клучок на автопатот „Братство-единство" ка ј Ж у -
пани, преку Орашје, Шички Брод, Јошаница, Ко-
њиц, Мостар и Метковиќ до Опузен, односно од 
приклучокот на Јадранскиот пат. Поблиската тра-
са на патот определена е во инвестиционата програ-
ма, а потесната локација утврдена е со главните 
проекти усогласени со инвестиционата програма за 
изградба на патот Жупања—Опузен. 

Основните технички елементи за довршување 
на патот Жупања—Опузен, според одредбите од 
овој закон се: 

1) широчина на планумот на патот: во насип 9,00 
метра, во засек 8,75 метра, во усек 8,50 метра; 

2) широчина на коловозот 7,00 метра, освен дел-
ницата Хаџиќи—Коњиц и Острожац—Врапчиќи, на 
кои широчината на коловозот е 6,00 метра, и дел-
ницата Ступ—Илиџа, на која широчината на коло-
возот е 9,00 метра; 

3) коловозна простирка на патот од асфалт-
бетон; 

4) максимален надолжни наклон на нивелетата 
на патот 6%; 

5) минимален полупречник на хоризонталните 
свиј оци 85 метра, по исклучок 60 метра. 

Член 5 
Учеството на федерацијата во финансирањето 

на инвестиционите работи за довршување на патот 
Жупања—Опузен изнесува 212,96 милиони динари, 
о д ШТОЈ 

1) за делот на патот на територијата на Соција-
листичка Република Босна и Херцеговина 184,02 ми-
лиони динари; 

2) за делот од патот на територијата на Соција-
листичка Република Хрватска 28,94 милиони динари. 

Член 6 
Со средствата на федерацијата од членот 5 на 

овој закон се финансираат: 
на територија на 

СР Босна СР Хрват-
и Херце- ска 

говина 
милиони динари 

1) изградбата на делницата на па-
тот Жупања—Шички Брод во 
должина од 82,8 km, со приклу-
чок (котолец) на авто-патот 
„Ератство-единство" ка ј Ж у -
пани, до износот — — — — 119,69 12,59 

2) изградбата и довршувањето на 
реконструкцијата на делницата 
на патот Јошаница—Опузен, со 
приклучок (котолец) на Јадран-
скиот пат ка ј Опузен, до износот 65,50 16,35 

Член 7 
Годишните вложувања на средствата на феде-

рацијата за учество во финансирањето на инвести-
ционите работи на довршување на изградбата на 
патот Жупања—Опузен, во смисла на одредбите од 
овој закон, изнесуваат: 

на територија на 
СР Босна и Херце- СР Хрватска 

говина 
м и л и з и динари 

1966 година 20,65 16,35 
1967 „ 107,02 12,59 
1968 „ 56,35 — 

Член 8 
Средствата на федерацијата од членот 7 на овој 

закон инвеститорот може да ги користи во одделна 
година ако кон барањето за користење на тие сред-
ства приложи докази дека обезбедил средства од 
најмалку 17,5°/о од износот што го дава федера-
цијата како свое учество во односната година. 

Средствата на федерацијата непотрошени во 
една година се пренесуваат за исти намени во на-
редната година. 

Член 9 
Средствата на федерацијата за учество во ф и -

нансирањето на довршувањето на патот Жупања—» 
Опузен, од членот 5 на овој закон, можат да се кон 
ристат: 

1) ако Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина на име свое учество во финансирањето 
на работите на својата територија обезбеди средства 
во износ од 32,46 милиони динари; 

2) ако Социјалистичка Република Црна Гора на 
име свое учество во финансирањето на работите на 
својата територија обезбеди средства во износ од 
5,11 милиони динари; 

3) ако Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина и Социјалистичка Република Хрватска се 
обвржат дека за секое евентуално пречекорување 
на вкупната вредност на инвестиционите работи на 
довршување на патот Жу пања—Опузен на својата 
територија, ќе обезбедат посебни финансиски сред-
ства потребни за покривање на пречекорувањето. 

Член 10 
Средствата на федерацијата за финансирање на 

инвестиционите работи за довршување на патот 
Жупања—Опузен ќе им се стават на располагање 
на инвеститорите преку банката што ќе ја определи 
сојузниот секретар за финансии, во спогодба со со-
јузниот секретар за сообраќај и врски, ако со по* 
себеи сојузен пропис банката не е определена. 

Односите помеѓу федерацијата и банката во по-
глед на спроведувањето на овој закон поблиску сѕ 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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утврдуваат со договор, што од името на федера-
цијата го склучува сојузниот секретар за фи-
нансии. 

Банката со која е склучен договорот според од-
редбата од ставот 2 на овој член обезбедува пра-
вилно и наменско користење на средствата за из-
вршување на работите според одредбите на овој 
закон. 

Член И 
Средствата на федерацијата за учество во фи-

нансирањето на инвестиционите работи на довршу-
вањето на изградбата на патот Жупања—Опузен за 
1966 година обезбедени се во рамките на средства-
та од членот 6 став 1 на Законот за употребата на 
средствата на федерацијата за инвестиции во сто-
панството во 1966 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 57/65). 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

320. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕ-
СТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ФИНАНСИРА-
ЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ НА 
ИЗГРАДБАТА НА МОСТОТ ПРЕКУ РЕКАТА 
САВА И ПРИСТАПНА ДЕЛНИЦА НА АВТО-
ПАТОТ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО" ОД БЕЖАНИ-

Ј А КОСА ВО НОВ БЕЛГРАД ДО МОСТОТ 

Се прогласува Законот за учество на федера-
цијата во финансирањето на инвестиционите ра-
боти на изградбата на мостот преку реката Сава 
и пристапна делница на авто-патот „Братство-
единство" од Бежаниска коса во Нов Белград до 
мостот, што го усвои Сојузната скупштина на сед-
ницата на Сојузниот собор од 5 јули 1966 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 5 јули 
1966 година. 

П Р. бр. 453 
6 јули 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е р. 

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ФИНАН-
СИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ 
НА ИЗГРАДБАТА НА МОСТОТ ПРЕКУ РЕКАТА 
САВА И ПРИСТАПНА ДЕЛНИЦА НА АВТО-
ПАТОТ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО" ОД БЕЖАНИ-

Ј А КОСА ВО НОВ БЕЛГРАД ДО МОСТОТ 

Член 1 
Според одредбите од овој закон ќе се изгради, 

со учество на федерацијата, друмски мост преку 
реката Сава на територијата на Белград и при-
стапна делница на авто-патот „Браство-единство" 
од Бежаниска коса во Нов Белград до мостот. 

Средствата на федерацијата според одредбите 
на овој закон се даваат без обврска за враќање. 

Член 2 
Работите на изградбата на мостот преку река-

та Сава и пристапна делница на авто-патот „Брат-
ство-единство" од членот 1 на овој закон, во чие 
.финансирање учествува федерацијата, треба да се 
извршат во периодот од 1 јануари 1966 до 31 де-
кември 1970 година. 

Член 3 
Правата и должностите на инвеститор за ин-

вестиционите работи на изградбата на мостот пре-
ку реката Сава и пристапна делница на авто-патот ' 
„Братство-единство" од Бежаниска коса во Нов 
Белград до мостот, што се финансираат од сред-
ствата на федерацијата, се пренесуваат врз Соци-
јалистичка Република СрбиЈа, односно врз држав-
ниот орган или работната организација што ќе ја 
определи таа (во понатамошниот текст: инвести-
торот). 

Член 4 
Основната траса на мостот и на пристапната 

делница на авто-патот „Братство-единство" од чле-
нот 1 на овој закон се одвојува од изградениот 
дел на патот Белград — Загреб на Бежаниска коса 
и оди по слободните терени на Нов Белград до 
преминот преку реката Сава ка ј Трг на браните-
лите на Белград во Белград. Поблиската траса на 
мостот и на патот е определена во инвестиционата 
програма, а потесната локација се утврдува во 
главните проекти усогласени со инвестиционата 
програма за иградба на авто-патот „Братство-
единство". 

Основните технички елементи за изградба на 
мостот преку реката Сава и на пристапната дел-
ница на авто-патот „Братство-единство", според 
одредбите на овој закон, се: 

1) широчина на планумот на патот 12,00 метра; 
2) широчина на коловозот на патот 10,50 метра, 

со коловозна простирка од асфалт-бетон; 
3) широчина на коловозот на мостот 21,50 ме-

тра, со пешачки патеки од обете страни на мо-
стот, од кои секоја во широчина по 3,00 метра; 

4) максимален надолжен наклон на нивелета-
та на патот 6%; 

5) крстосувања со трасата на железничка пру-
га од нормален колосек, со Железничка улица и 
со улица Тошин бунар во две нива. 

Член 5 
Учеството на федерацијата во финансирањето 

на инвестиционите работи за изградба на мостот 
преку реката Сава и пристапната делница на. 
авто-патот „Братство-единство" од "членот 1 на 
овој закон изнесува 153,53 милиони динари. 

Член 6 
Со средствата на федерацијата од членот 5 на 

овој закон се финансираат: 
милиони динари 

1) изградбата на пристаната делница 
на авто-патот „Братство-единство" 
од Бежаниска коса во Нов Белград 
до мостот преку реката Сава, во 
должина од 5,0 км, до износот — 21,27 

2) изградбата на сообраќајниот јазол 
(котолец) на местото на крстосува-
њето на авто-патот „Братство-един-
ство" со улицата Тошин бунар во 
Нов Белград, изградбата на над-
возник над Железничката улица и 
изградбата на надвозник над тра-
сата на железничката пруга од 
нормален колосек, до износот — 8,04 

3) изградбата на мостот преку реката 
Сава, без конструкциите за стра-
ничните слегувачки рампи од мо-
стот на кружната сообраќајница на 
левиот брег на Сава, до износот — 124,22 

Член 7 I 
Годишните вложувања на средствата на феде-

рацијата за учество во финансирањето на инве- . 
стиционите работи на изградбата на мостот преку i 
реката Сава и пристапната делница на авто-патот 
„Братство-единство", во смисла на одредбите од 
овој закон, изнесуваат: 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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во милиони динари 
1966 година 13,00 
1967 година 29,40 
1968 година 29,40 
1969 година 33,32 
1970 година 48,41 

Член 8 
Средствата на федерацијата од членот 7 на 

овој закон инвеститорот може да ги користи во 
одделна година ако кон барањето за користење 
на тие средства приложи докази дека обезбедил 
средства од најмалку 17,5% од износите што ги 
дава федерацијата како свое учество во односната 
година. 

Средствата на федерацијата непотрошени во 
една година, се пренесуваат за исти намени во 
наредната година. 

Член 9 
Средствата на федерацијата за учество во фи-

нансирањето на инвестиционите работи од членот 
5' на овој закон можат да се користата ако Соци-
јалистичка Република Србија на име свое уче-
ство во финансирањето на тие работи обезбеди 
средства во износ од 27,10 милиони динари и ако се 
обврже дека за секое евентуално пречекорување на 
вредноста на тие работи ќе обезбеди посебни фи-
нансиски средства потребни за покривање на тоа 
пречекорување. 

Член 10 
Средствата на федерацијата за финансирање 

на инвестиционите работи за изградба на мостот 
преку реката Сава и пристапната делница на авто-
патот „Братство-единство" од Бежаниска коса во 
Нов Белград до мостот, ќе му се стават на распо-
лагање на инвеститорот преку банката што ќе ја 
определи сојузниот секретар за финансии, во спо-
годба со сојузниот секретар за сообраќај и врски, 
ако со посебен сојузен пропис банката не е опре-
делена. 

Односите помеѓу федерацијата и банката во по-
глед на спроведувањето на овој закон поблиску 
се утврдуваат со договор што од името на феде-
рацијата го склучува сојузниот секретар за фи-
нансии. 

Банката со која е склучен договорот според 
одредбата од ставот 2 на овој член обезбедува пра-
вилно и наменско користење на средствата за из-
вршување на работите според одредбите на овој 
закон. 

Член 11 
Средствата на федерацијата за учество во фи-

нансирањето на инвестиционите работи на изград-
бата на пристапната делница на авто-патот „Брат-
ство-единство" и мостот преку реката Сава за 1966 
година обезбедени се во рамките на средствата од 
членот 6 став 1 на Законот за употребата на сред-
ствата на федерацијата за инвестиции во стопан-
ството во 1966 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 57/65). 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

321. 
Брз бенова на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ИНТЕРЕСНИ СТОПИ 
И ЗА 'ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ИНТЕРЕСОТ 
И ДОДАТЕН ИНТЕРЕС НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ 
КРЕДИТИ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФЕ-

ДЕРАЦИЈАТА 
Се прогласува Законот за определување на 

пониски интересни стопи и за давање надоместок 

на интересот и додатен интерес на определените 
кредити на товар на средствата на федерацијата, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата 
на Сојузниот собор од 5 јули 1966 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор од 5 јули 1966 година. 

П. Р. бр. 461 
6 јули 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р 

З А К О Н 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ИНТЕРЕ-
СНИ СТОПИ И ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА 
ИНТЕРЕСОТ И ДОДАТЕН ИНТЕРЕС НА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИТЕ КРЕДИТИ НА ТОВАР НА СРЕД-

СТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Член 1 

На кредитите што ги даваат банките за опре-
делени намени, на банките им се дава од сред-
ствата на федерацијата разлика во интересот и 
додаден интерес, на начинот и под условите што 
се предвидени со овој закон. 

Член 2 
Деловните банки што им даваат краткорочни 

кредити на работни и други организации за по-
требите на производството на земјоделски произ-
води со интерес по стопа од 3% годишно, добиваат 
од средствата на федерацијата разлика во инте-
ресот определена со овој закон (во натамошниот 
текст: надоместок на интересот). 

Одредбата од ставот 1 на овој член ќе се приме-
нува и когк деловните банки ќе даваат кредити на 
работни и други организацији за приготвување и 
залихи на определени изданија книги и други пу-
бликации и за продожба на книги на библиотеки. 

Член 3 
Деловните банки што им даваат краткорочни 

кредити со интерес по стопа од 3% годишно на 
трговски претпријатија и дуќани во краишта од-
сечени од редовниот сообраќај за време на зима-
та — за создавање резерви (над нормалните за-
лихи) на стоки потребни за снабдување на потро-
шувачите во зимскиот период од 1 ноември до 30 
април, добиваат од средствата на федерацијата 
надоместок на интересот. 

Член 4 
Деловните банки што им даваат на работни 

организации кредити за извоз на опрема и бродо-
ви на кредит и за изведување инвестициони ра-
боти во странство на кредит со интерес по стопа 
пониска од стопата по која ги даваат кредитите, 
добиваат надоместок на интересот. 

Гувернерот на Народната банка на Југославија 
може, во согласност со сојузниот секретар за ф и -
нансии и со сојузниот секретар за надворешна 
трговија, да определи деловните банки да можат 
во случаите кога е тоа потребно заради унапреду-
вање на извозот на стоки да даваат краткорочни 
кредити за извоз на стоки со интерес по стопа по-
ниска од стопата по која банките ги даваат таквите 
кредити. 

По кредитите од ставот 1 на "овој член инте-
ресната стопа не може да биде пониска од 3% го-
дишно. 

Член 5 
Надоместокот на интересот по кредитите од 

чл. 2 и 3 на овој закон им се дава на деловните 
банки во височината на разликата помеѓу интере-
сната стопа определена во тие членови и интере-
сната стопа по која Народната банка на Југосла-
вија го наплатува интересот на кредитите што им 
ги дава на деловните банки, наголемена за 1°/о. 

Надоместокот на интересот по кредитите од 
членот 4 на овој закон им се дава на деловните 
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банки во височината на разликата помеѓу инте-
ресната стопа по која Народната банка на Југо-
славија го наплатува интересот на кредитите што 
им ги дава на деловните банки, наголемена за 19/о, 
и интересната стопа што ќе ја определи гуверне-
рот на Народната банка на Југославија во спогод-
ба со сојузниот секретар за финансии. 

Член 6 
Народната банка на Југославија ќе им дава 

на Дирекцијата за исхрана и на Дирекцијата за 
суровини краткорочни кредити со интерес по сто-
пата од 1% годишно, во согласност со посебните 
сојузни прописи. 

Член-7 
Деловните банки и други работни организации 

добиваат од средствата на федерацијата додаден 
интерес по стопа од 3% годишно кога од средства-
та од кои според важечките прописи можат да се 
даваат кредити за инвестиции даваат кредити за 
вложувања во основни средства, и тоа: 

1) во областа на земјоделството — за набавка 
на земјоделска механизација, за набавка на при-
плоден добиток, за проширување на обработливите 
површини, за мелиорации, за изградба на пристапни 
патишта, складови, ладилници и долгогодишни на-
сади; 

2) во областа на сообраќајот — за набавка на 
транспортни средства на железничкиот и возду-
шниот сообраќај; 

3) во областа на туризмот — за изградба на 
објекти и за набавка на опрема за такви објекти, 
а што придонесуваат за унапредување на стран-
скиот туризам. 

4) во областа на научните истражувања за 
изградба на објекти и за набавка на опрема за 
научните установи и истражувачките единици што 
се регистрирани како научни организации. 

Додатниот интерес од ставот 1 на овој член 
го добиваат и деловните банки и други работни 
организации што даваат кредити за вложувања 
во основни средства за инвестиции во стопанство-
то на подрачјата определени во Законот за репу-
бликите и покраините чиј стопански развиток ќе 
се кредитира од средствата на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на стопанскиот развој на 

'стопански недоволно развиените републики и кра-
ишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/65), ако се-
диштето на банката односно на организацијата 
што дава кредит се наоѓа вон тие подрачја. 

Член 8 
Право на додаден интерес според членот 7 од 

овој. закон, имаат деловните банки и други работ-
ни организации ако кредитите од тој член ги да-
ваат со интерес по стопа од најмногу 6°/о годишно. 
Ако кредитот го даваат со интерес по стопа пого-
лема од 6%, додатниот интерес се намалува за 
процентот на интересот што преминува 6°/о. 

Правото на додатен интерес не може да се 
оствари по кредитите што се даваат од средствата 
на општествено-политичките заедници за инвести-
ции во стопанството. 

Член 9 
Деловните банки и други работни организации 

што од средствата на странски заеми даваат за 
намените од членот 7 став 1 точка 3 на овој-закон 
кредити со рок за враќање подолг најмалку за 
една третина од рокот за враќање на странскиот 
заем, добиваат од средствата на федерацијата, по-
крај додаден интерес од 3%, и наголемен додаден 
интерес од 2% годишно. 

Деловните банки и други работни организации 
добиваат од средствата на федерацијата покрај до-
даден интерес од 3% и наголемен додаден интерес 
од 2Vo годишно и кога за намените од членот 7 
став 1 точка 3 на овој закон даваат кредити со 
рок за враќање подолг од 10 години од средствата 
од кои според важечките прописи можат да да-
ваат кредити за инвестиции. 

Правото на наголемен додаден интерес од 2°/о 
по кредитите за намените од членот 7 став 1 точка 
3 на овој закон може да се оствари од средствата 
на федерацијата, под услов другите општествено-
политички заедници да му обезбедат на корисни-
кот на кредитот износ што му одговара на интерес 
од најмалку 2% годишно на одобрениот кредит. 

Наголемениот додаден интерес од 2% од сред-
ствата на федерацијата може да се пресмета од-
напред за целиот период на отплатување^ на кре-
дитот и да се исплати во текот на користењето на 
кредитот. 

Член 10 
Средствата за давање надоместок на интересот 

од членот 5 и додаден интерес според чл. 7 и 9 
на овој закон се обезбедуваат од делот на интере-
сот што Народната банка на Југославија го оства-
рува по кредитите што ги дава таа, а кој дел на 
интересот според важечките прописи е приход на 
федерацијата. 

Член 11 
Одредбите од овој закон за одобрувањето на 

надоместокот на интересот и додатниот интерес ќе 
се применуваат 'на кредитите по кои договорите ќе 
се склучат од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 12 
Се овластува гувернерот на Народната банка 

на Југославија, во согласност со сојузниот секре-
тар за финансии, поблиску да ги определи усло-
вите и начинот и постапката за остварување на 
надоместокот на интересот и додатниот интерес 
предвидени со овој закон. 

Член 13 
Сојузниот секретар за финансии, во спогодба 

со сојузниот секретар за земјоделство и шумар-
ство, поблиску ќе ги определи намените за кои ќе 
се даваат кредити со интерес по стопа и со надо-
месток на интересот според :^ленрт 2 на овој закон. 

Член 14 
Износите на надоместокот на интересот, на до-

датниот интерес и на наголемениот додаден инте-
рес што ќе бидат пресметани за исплата врз осно-
ва на одредбите од овој закон се намалуваат во 
периодот од 1967 до 1970 година за 2%. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престануваат да важат Одлуката за пониски^-
те норми на интересот на кредитите за повремени 
обртни средства и на потрошувачките кредит*! 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/61, 31/62 и 42/62), 
Одлуката за надоместување на банките интересот 
за определени кредити („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 40/61 и 16/62), Решението за отопите на интере-
сот на кредитите за извоз на опрема и бродови и 
за изведување инвестициони работи во странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 21/64) и Решението 
за интересната стопа на кредитите за подготовка 
на извоз и за увоз на јазлпрани теписи од рачна 
изработка („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/64). 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

322. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НА НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБАТА НА СРЕД-
СТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИ-

ЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВО 1966 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за измена на Законот 

за употребата на средствата на федерацијата за 
инвестиции во стопанството во 1966 година, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
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ниот собор од 5 јули 1966 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 5 јули 1866 година. 

И. Р. бр. 447 
6 јули 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБАТА 
НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИН-

ВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВО 
1966 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за употребите на средствата на фе-

дерацијата за инвестиции во стопанството во 19(36 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/65) во 
членот 2 став 1 точка 1 зборовите: „2% во височи-
на од вкупниот доход на општественото стопан-
ство" се заменуваат со зборовите: „1,85% во висо-
чина на општествениот производ на општественото 
стопанство". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

323. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА "ПРОГЛАСУВАШЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАМАЛУ-
ВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНОТО УЧЕСТВО НА ФЕ-

ДЕРАЦИЈАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ИНВЕСТИЦИИТЕ 

Се прогласува Законот за намалување на опре-
деленото- учество на федерацијата во финанси-
рањето на инвестициите, што го усвои Сојузната 
.скупштина на седницата на Сојузниот собор од 5 ју-
ли 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 5 јули 1966 година. 

П. Р. бр. 443 
6 јули 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНОТО УЧЕ-
СТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕ-

ТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
Член 1 

Износите на учеството на федерацијата во кре-
дитирањето односно финансирањето без обврска за 
враќање на инвестициите во стопанството, во врска 
со обврските што се определени со сојузни прописи 
до влегувањето во сила на овој закон, се намалуваат 
во периодот од 1967 до 1970 година за 2°/о. 

Член 2 
Овој закон не се однесува на обврските на фе-

дерацијата определени: 
1. со Законот за постојаните средства на Фондот 

на федерацијата за кредитирање на стопанскиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и краишта; 

2, со Законот за учество на федерацијата во 
кредитирањето на инвестициите преку Народната 
банка на Југославија до 1970 година; 

3. со Законот за учество на федерацијата во 
кредитирањето на изградбата на капацитети за 
производство на нафта, природен гас и цемент; 

4. со Законот за учество на федерацијата во 
кредитирањето на изградбата на основните шумски 
комуникации; 

5. со Законот за учество на федерацијата во 
кредитирањето на комуналните работи во Нов Бел-
град во 1967 година; 

6. со Законот за учество на федерацијата во 
кредитирањето на инвестициите во земјоделството 
до 1970 година; 

7. со Законот за финансирањето на мелиорацио-
ните работи во Социјалистичка Република Маке-
донија; 

8. со Законот за финансирањето на изградбата 
на хидросистемот Дунав—Тиса—Дунав; 

9. со Законот за учество на федерацијата во 
кредитирањето па извозот на опрема и бродови и 
за изведувањето на инвестициони работи во стран-
ство на кредит; 

10. со Законот за учество на федерацијата за 
покривање на трошоците на инвестиционата изград-
ба над трошоците предвидени во договорот за из-
градба на Железарницата Скопје; 

11. са Законот за учество на федерацијата во 
финансирањето на инвестиционите работи за довр-
шување на изградбата на пругата Гостивар—Зајас— 
Кичево, со крак Зајас—Тајмиште; 

12. со Законот за учество на федерацијата во 
финансирањето на инвестиционите работи за довр-
шување на изградбата на пругата Белград—Бар; 

13. со Законот за учество на федерацијата во 
финансирањето на инвестиционите работи за довр-
шување на изгрдабата на континенталниот дел на 
Јадранскиот пат; 

14. со Законот за учество на федерацијата во 
финансирањето на инвестиционите работи за до-
вршувањето на изгрдабата на патот Жупања—Опу-
зен; 

15. со Законот за учество на федерацијата во 
финансирањето на инвестиционите работи на из-
градбата на мостот преку реката Сава и пристапна 
делница на авто-патот „Братство-единство" од Бе-
жаписка коса во Нов Белград до мостот; 

16. со Законот за определување пониски инте-
ресни стопи и за давање надоместок на интересот и 
додатен интерес на определените кредити на товар 
на средствата на федерацијата; 

17. со Одлуката за финансирање на изградбата 
на капацитети за производство на ѓубриња. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

324. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДОХОДОТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ 
ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ИНВЕ-

СТИЦИИ 
Се прогласува Законот за користење на доходот 

на железничките транспортни претпријатија за ин-
вестиции, што го усвои Сојузната скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 5 јули 1966 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 5 јули 1966 
година. 

П, Р. бр. 449 
6 јули 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е р. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 13 јули 1866 
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З А К О Н 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДОХОДОТ НА ЖЕЛЕЗНИЧ-

КИТЕ ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА 
ИНВЕСТИЦИИ 

Член 1 
Железничките транспортни претпријатија мо-

жат до 1970 година да ги користат средствата на 
остварениот доход во текот на годината, по одбива-
ше на делот употребен за лични доходи на работни-
ците, за финансирање на инвестициите за кои се 
употребуваат средствата на деловниот фонд. 

Член 2 
Овој закон ќе се применува од 1 јануари 1967 

година. 
Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

325. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА КРЕ-
ДИТИРАЊЕ НА ДОВРШУВАЊЕТО НА ИЗГРАД-
БАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ ОБЈЕКТИ 

Се прогласува Законот за обезбедување допол-
нителни средства за кредитирање на довршувањето 
на изградбата на електроенергетските објекти, што 
го усвои Сојузната скупштина ка седницата на Со-
јузниот собор од 5 јули 1966 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 5 јули 1966 година. 

П. Р. бр. 456 
6 јули 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосив През Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р 
З А К О Н 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕД-
СТВА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ДОВРШУВАЊЕТО 
НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ 

ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Републиките можат во периодот до 1970 година 

со свој закон да пропишат задолжително запишува-
ње заем од стопанските организации за довршување 
на изградбата на електроенергетските објекти чија 
изградба е започната до 31 декември 1965 година. 

Одредбата од ставот 1 се однесува и на рудни-
ците за јаглен во состав на електроенергетски објект 
чија изградба е започната до 31 декември 1965 го-
дина. 

Член 2 
Обемот на средствата што можат да се прибават 

со заемот според членот 1 од овој закон не може да 
го премине износот на преземените обврски за ре-
довно учество и пречекорување за веќе започнати-
те електроенергетски објекти до 31 декември 1965 
година. 

Член 3 
Начинот и условите под кои ќе се запишува 

заем, како и роковите и начинот за отплатување на 
заемот од членот 1 на овој закон ќе го определат 
републиките со закон. 

Со закон на републиката ќе се определи и бан-
ката преку која ќе се врши запишувањето, користе-
њето и враќањето на заемот. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

326. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕС-

НИТЕ СТОПИ НА ФОНДОВИТЕ 
ВО СТОПАНСТВОТО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за интересните стопи на фондовите во 
стопанството, што го усвои Сојузната скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 5 јули 1966 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 5 јули 
1966 година. 

П. Р. бр. 458 
в јули 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е, р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИНТЕРЕСНИТЕ СТОПИ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТО-

ПАНСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за интересните стопи на фондовите 

во стопанството („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65, 
56/65, 4/66 и 11/66) во членот За по ставот 2 се додава 
нов став 3 кој гласи: 

„Општествено-политичката заедница од 1 јану-
ари 1966 година не плаќа интерес на фондовите во 
стопанството: 

1) на средствата што ги иззема од кредитниот 
фонд на банката, ако најмалку 75% од тие средства 
било искористено до 31 декември 1965 година за 
кредитирање во областа на земјоделството; 

2) на средствата што по 1 јануари 1966 година ги 
користи за подмирување на обврските создадени до 
31 декември 1965 година на товар на средствата на-
ведени во одредбата под 1 на овој став." 

Досегашниот став 3 кој станува став 4 се мену-
ва и гласи: 

„Интересот според ставот 2 од овој член се пла-
ќа до исплатата на кредитот од тој став, а ослобо-
дувањето од плаќањето на интерес според ставот 3 
на овој член важи до исплатата на кредитот од 
тој став." 

Член 2 
Во членот 8 се брише ставот 2. 

Член 3 
По членот в се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
„Член 8а. 

Републиките и покраините чиј стопански раз-
вој се кредитира од средствата на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на стопанскиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и кра-
ишта, како и другите општествено-политички заед-
ници на територијата на тие републики и покраини, 
се ослободуваат од плаќањето на интерес на фондо-
вите во стопанството на нивните средства за инве-
стиции во стопанството — во времето од 1966 до 
1970 година. 

Член 86. 
Работните организации и банките од територи-

јата на републиките и краиштата, што не се опфа-
тени со Законот за републиките и покраините чиј 
стопански развој ќе се кредитира од средствата наѓ 
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фондот на федерацијата за кредитирање на стопан-
скиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и краишта („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/65), се ослободуваат од обврската за плаќање 
на интересот на фондовите во стопанството на*нив-
ните средства вложени во инвестиции во стопан-
ството на територијата на стопански недоволно раз-
виените републики и краишта — во времето до 
1970 година/4 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

327. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ИА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ОШИТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-

КИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Се прогласува Законот за измена и дополнение на 
Основниот закон за финансирање на општествено-
политичките заедници, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 17 
јуни 1966 година и на седницата на Организационо-
лолитичкиот собор од 30 јуни 1966 година. 

П. Р. бр. 432 
1 јули 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Tiro, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО. 

ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
Член 1 

Во Основниот закон за финансирање на опште-
ствено-политичките заедници („Службен лист на 
СФРЈ'4, бр. 31/64) членот 147 се менува и гласи; 

„Ако поради нерамномерно притекување на 
приходите на сојузниот буџет тримесечните односно 
месечните планови не можат да се урамнотежат, за 
привремено покривање на распоредените средства 
федерацијата може да користи средства од резерв-
ниот фонд на федерацијата, со обврска да ги врати 
користените средства до истекот на буџетската го-
дина. 

Одлука за користење средства од резервниот 
'фонд на федерацијата донесува Сојузниот извршен 
совет." 

Член 2 
По членот 164 се додава нов член 164a, кој 

Гласи: 
„По исклучок од одредбите на членот 147 на 

овој закон, федерацијата може да користи кратко-
рочен кредит кај Народната банка на Југославија 
во случај на нерамномерно притекување на прихо-
дите во 1966 година. 

Одлука за задолжување на федерацијата кај 
Народната банка на Југославија со- кредитот од ста-
вот 1 на овој член донесува Сојузниот извршен со-
вет, кој ќе го̂  определи органот кој од името на 
федерацијата ќе склучи договор за кредит со На-
родната банка на Југославија. 

Краткорочни кредити кај Народната банка на 
југославија федерацијата може да користи и во 
случај на нерамномерно притекување на приходите 
во 1967 година. 

Начинот за задолжување на федерацијата со 
краткорочните кредити од ставот 3 на овој член ќе 
се регулира со законот за сојузниов буџет за 1967 
година." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"4. 

328. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАШЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ 

НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство што го усвои Сојузната скупштина ва седни-
цата на Сојузниот собор од 6 јули 1966 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 6 јули 1866 го-о 
дина. 

П. Р. бр. 467 
8 јули 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ 
СО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Законот за прометот на стоки и услуги со 

странство <„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65) во членот 1 ста-
вот 2 се менува и гласи: 

„Ако со овој закон или со прописите донесени 
врз основа на него не е определено поинаку на про-
метот на стоки и услуги со странство (во поната-
мошниот текст: надворепгаотрговскиот промет) се 
применуваат прописите што важат за внатрешниот 
промет на стоки и вршење стопански услуги." 

Член 1 
Членот 2 и членот 4 став 2 се бришат. 

Член 3 
Членот 5 се менува и гласи; 
„Стопанските организации вршат надворешно-

трговски промет во границите на предметот на ра-
ботењето за кој се регистрирани во внатрешниот 
промет, а производител ските стопански организа-
ции и стопанските организации за застапување на 
странски фирми — и во границите на овластувањата 
од овој закон/4 

Член 4 
Чл. 7 и 8 се бришат. 

Член 5 
По членот 11 се додава нов член Па, кој гласи: 
„Одредбите од овој закон што се однесуваат на 

производителските стопански организации согласно 
се применуваат и на деловните и други здруженија 
во стопанството во кои се зачленети производител-
и т е стопански организации, како и на задругите 
што се занимаваат со произзодителска дејност. 

Одредбите од овој закон што се однесуваат на[ 
производителските стопански организации согласно 
се применуваат и на деловните и други здруженија 
во стопанството во кои се зачленети производител-
и т е стопански организации и трговските стопан-
ски организации, ако обемот на надворешнотргсв-
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скиот промет на производителските стопански орга-
низации што го остваруваат тие преку здруженијата 
го надминува обемот на надворешнотрговскиот про-
мет што го остваруваат преку здружението тргов-
ските стопански организации." 

Член 6 
Во членот 13 точ. 1 и 3 се бришат. 
Досегашните точ. 2 и 4 стануваат точ. 1 и 2. 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Условот од точката 1 на ставот 1 од овој член 

не се однесува на производителските стопански ор-
ганизации што надворешнотрговскиот промет го 
вршат само за свои потреби, или што надвореш-
нотрговскиот промет го вршат и за потребите на 
други стопански организации ако обемот на тој про-
мет не го надминува обемот на надворешнотргов-
скиот промет што го вршат за свои потреби." 

Член 7 
Чл. 14, 15 и 16 се бришат. 

Член 8 
Членот 17 се менува и гласи: 
„Минимумот на средствата со кои мораат да 

располагаат стопанските организации за вршење 
на надворешнотрговскиот промет го определува 
Сојузниот извршен совет. 

Со прописот од ставот 1 на овој член може да 
се предвиди за вршење извоз и увоз на определени 
стоки и за вршење определени стопански услуги 
во надворешнотрговскиот промет, стопанските ор-
ганизации да не мораат да располагаат со минимум 
средства." 

Член 9 
Во членот 18 став 1 по зборовите: „стопанската 

организација", запирката и зборовите: „по правило," 
се бришат. 

Ст. 2 и 3 се бришат. 
Член 10 

Чл. 19, 20 и 23 се бришат. 
Член 11 

Во членот 24 ставот 2 се менува и гласи: 
„Стопанската организација со општ акт ја опре-

делува стручната спрема што мораат да ја имаат 
раководните и други стручни работници од ставот 
1 на овој член, како и кои работни места во сто-
панската организација се сметаат како работни ме-
ста на кои се врши надворешнотрговски промет." 

Член 12 
Чл. 25 до 33 се бришат. 

Член 13 
Членот 34 се менува и гласи: 
„Ако определени стопански организации сакаат 

по влегувањето во сила на овој закон да се реги-
стрираат за вршење надворешнотрговски промет, 
се должни да дадат писмена гаранција на опреде-
лен динарски износ дека во првата година на рабо-
тењето ќе остварат определен обем на тој промет. 

Ако стопанската организација од ставот 1 на 
овој член не го оствари определениот обем на на-
дворешнотрговскиот обем, е должна динарскиот из-
нос за кој дала писмена гаранција да го уплати во 
корист на федерацијата. 

Одредбата од ставот 1 на овој член не се одне-
сува на производителските стопански организации 
што надворешнотрговскиот промет го вршат само 
за свои потреби. 

Сојузниот извршен совет ќе пропише кои сто-
пански организации се должни да дадат писмена 
гаранција, височината на динарскиот износ на пи-
смената гаранција и обемот на надворешнотрговски-
от промет што мораат да го остварат тие стопански 
организации во првата година на своето работење." 

Член 14 
Во членот 35 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„Актот за извршеното запишување во региста-

рот на стопанските организации, како и актот за 

бришење од регистарот вршење надворешнотргов-
ски промет на определени стоки односно определени 
стопански услуги, се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ" на трошок на стопанската организација." 

Член 15 
Во главата Ш називите на одделите 1 до 9 се 

бришат, пододделот: „а) Заеднички одредби" ста-
нува оддел „1. Заеднички одредби", а пододделот: 
„б) Посебни одредби" станува оддел: „2. Посебан 
одредби". 

Член 16 
Во членот 37 ставот 2 се заменува со два нови 

става, кои гласат: 
„Заради обезбедување на односите предвидени 

со општествените планови, извршување на тргов-
ските и други економски спогодби склучени со 
странство и заради одржување рамнотежата на 
платниот биланс и стабилноста на стопанството, Со-
јузниот извршен совет може за одделни видови сто-
ки и стопански услуги да пропише ограничување на 
надворешнотрговскиот промет со определување кон-
тингенти и со издавање дозволи и согласности. 

Со прописот од ставот 2 на овој член ќе се опре-
дели кој сојузен орган на управата ќе ги опреде-
лува контингентите и ќе издава дозволи и соглас-
ности, а можат да се пропишат и поблиските услови 
под кои сојузниот орган на управата ќе ги опреде-
лува контингентите и ќе издава дозволи и согла-
сности." 

Член 17 
Членот 38 и 39 се бришат. 

Член 18 
Членот 41 се менува и гласи: 
„Увоз на стоки врз основа на јавно наддавање 

или врз основа на извршено собирање на понуди од 
определен најмал број понудувачи може да се опре-
дели: 

1) ако определена стока може да се увезе, во 
поголеми количини од разни земји и подрачја; 

2) ако определена стока може да се увози само 
во определени количини од определени земји, а за 
увозот на таа стока е заинтересиран поголем број 
увозници; 

3) ако определена стока се увезува за посебни 
намени. 

Сојузниот секретар за надворешна трговија 
определува во кои случаи и за кој вид стоки увозот 
се врши врз основа на јавно наддавање или врз ос-
нова на извршено собирање на понуди од определен 
најмал број понудувачи." 

Член 19 
Во членот 42 став 1 по зборовите: „Банката 

може" запирката и зборовите: „по претходно одо-
брение од Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија," се бришат, а на крајот се додаваат збо-
ровите: „односно со собирање понуди од најмалиот 
број понудувачи." 

Ст. 2 и 3 се бришат. 
Член 20 

Чл. 43 и 46 до 49 се бришат. 
Член 21 

Членот 50 се менува и гласи: 
„На стоките што се извезуваат не мораат да се 

применат југословенските стандарди. 
Ако стока на која не е применет југословенски 

стандард, со вина на купувачот или поради други 
околности за кои продавачот не е одговорен не се 
извезе во количината утврдена во договорот за из-
воз, стопанската организација може таквата стока 
и во таа количина да ја продаде на внатрешниот 
пазар, со назначување дека таа стока не му одго-
вара на југословенскиот стандард." 

Член 22 
Во членот 52 зборовите: „Сојузниот секретаријат 

за надворешна трговија, во согласност со Сојузниот 
секретаријат за финансии, донесува поблиски" се 
заменуваат со зборовите: „Сојузниот извршен совет 

Среда, 13 јули 1968 



Среда. 13 јули 1966 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број. 28 — Страна 541 

донесува", а зборовите: „работи за увоз на стран-
ски стоки обусловен со извоз на домашни стоки" се 
заменуваат со зборовите: „работи на меѓународното 
трговско посредување." 

Се додаваат нови ст. 2 и 3 кои гласат: 
„Сојузниот извршен совет може со прописите 

од ставот 1 на овој член да ја регз^лира и дел ©Био-
техничката соработка со странски фирми што се 
остварува во слободните царински зони, а особе-
но во поглед на изградбата на складови и други 
објекти за вршење на стопанската дејност во тие 
зоки, нивното користење и условите при изградбата 
на тие објекти и нивното финансирање, 

„Со прописите од ставот 1 на овој член може 
вршењето на одделни работи од тој став да се обу-
д о в и со издавање на посебно одобрување од страна 
на банката." 

Член 23 
Во членот 53 ставот 1 се заменува со три нови 

става, кои гласат: 
„Стопанските организации и установи можат да 

склучуваат договори за отстапување и прибавување 
на правото на индустриска сопственост во стран-
ство (патенти, лиценци, модели, жигови и ел.) и 
договори за деловно-техничка соработка со стран-
ство. 

Како договори за деловно-техничка соработка со 
странство од ставот 1 на овој член се подразбираат 
особено договорите: за заедничко програмирање на 
производството и за распределба на текуштото про-
изводство и неговото дополнување; за заедничко 
проектирање постројки, уреди и опрема; за заед-
ничко приготвување и воведување нови индустриски 
производи; за заедничко производство на делови, 
склопови и потсклопови за комплетирање на исти 
финални производи или комплетни постројки и за 
меѓусебна испорака на тие производи или постројки; 
за заедничко исплатување на трети пазари; за ос-
новање сервиси и-за- оспособување и усовршување 
на кадрите. 

Сојузниот извршен совет ја пропишува постап-
ката и начинот на склучување на договорите од 
ставот 1 на овој член." 

Досегашниот став 2 станува став 4. 
Во досегашниот став 3 кој станува став 5 збо-

ровите: „ставот 2" се заменуваат со зборовите: „ста-
вот 4". 

Член 24 
Членот 54 се брише. 

Член 25 
Членот 55 се менува и гласи: 
„Производителска стопанска организација реги-

стрирана за вршење надворешнотрговски промет мо-
же да врши надворешнотрговски промет за свои 
потреби и за потребите на друга стопанска органи-
зација, како и работи на застапување странски 
фирми." 

Член 26 
Членот 56 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 

може на државен орган, како и на работна или 
друга организација, освен на стопанска организа-
ција, да и издаде одобрување да изврши поеди-
нечна работа на надворешнотрговскиот промет за 
свои потреби." 

Член 27 
Членот 57 се брише. 

Член 28 
Членот 58 се менува и гласи: 
„Трговска стопанска организација регистрирана 

за вршење надворешнотрговски промет може да 
врши надворешнотрговски промет во свое име и за 
своја сметка, во свое име и за туѓа сметка или во' 
туѓо име и за туѓа сметка, како и да врши работи 
на застапување на странски фирми. 

Член 29 
Во членот 59 став 1 зборовите: „односно може да 

врши" се заменуваат со зборовите: „а за земјоделски 
производи да врши". 

Во ставот 2 на крајот се додаваат зборовите: 
„или врз основа на рамковна спогодба склучена по-
меѓу трговска и производителска стопанска органи-
зација за извозот на тие производи." 

Ставот 4 се брише. 
Член 30 

Членот 60 се менува и гласи: 
„Стопанската организација што е регистрирана 

за снабдување странски бродови во домашни луки 
и пристаништа, странски воздухоплови на домашни 
аеродроми или за снабдување странски армии, како 
и стопанската организација што е регистрирана за 
вршење малограничен и соседен прекуморски про-
мет, може да ги врши тие работи во надворешнотр-
говскиот промет независно од предметот на работе-
њето за кој е регистрирана во внатрешниот промет/' 

Член 31 
Членот 61 се менува и гласи: 
„Извозот и увозот на стоки и услуги во мало-

граничен и соседен прекуморски промет се врши 
според прописите што ги донесува Сојузниот извр-
шен совет во согласност со склучените меѓудржавни 
спогодби за тој промет." 

Член 32 
Членот 62 се менува и гласи: 
„Предмети на наоружување и воена опрема мо-

жат да се извезуваат само по одобрување од Др-
жавниот секретаријат за народна одбрана. 

Надворешнотрговски промет на предмети, на 
наоружување можат да вршат оние стопански орга-
низации и установи што имаат за тоа одобрување 
од Државниот секретаријат за народна одбрана. 

Кои предмети се сметаат како предмети на нао-
ружување и воена опрема определува државниот 
секретар за народна одбрана." 

Член 33 
Членот 63 се брише. 

Член 34 
По членот 64 се додава нов член 64а, кој гласи: 
„Работите на меѓународна шпедиција, работите 

на меѓународен транспорт на стоки и патници, ме-
ѓународните сообраќајно-агенциски работи, турис-
тичките работи со странство, работите на договорна 
контрола на квалитетот и квантитетот на стоките 
во меѓународниот промет, изведувањето на инвести-
циони работи во странство, застапувањето на стран-
ски фирми и другите стопански услуги во надво-
решнотрговскиот промет, стопанските организации 
можат да ги вршат ако се регистрираат за врше-
њето на тие стопански услуги во надворешнотрговт 
скиот промет доколку не е определено поинаку со 
овој закон. 

Стопанската организација регистрирана за вр* 
шење стопански услуги со странство може да врши 
и застапување на странските фирми што вршат 
давање на соодветни услуги/* 

Член 35 
Чл. бб, 68 до 70, 73 и 75 се бришат. 

Член 36 
Членот 76 се менува и гласи: 
„Вршењето на сопствени угостителски и други 

услуги на странски туристи и патници и на стран-
ски туристички организации можат во Југославија 
да го договараат угостителските стопански органи-
зации и нивните деловни здруженија што не се ре-
гистрирани за вршење на тие услуги во надвореш-
нотрговскиот промет." 

Член 37 
Членот 81 се брише. 

Член 38 
Членот 82 се менува и гласи: 
„Како изведување на инвестициони работи во 

странство се подразбираа 
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1) изработка на инвестициони програми и инве-
стициона техничка документација за објектите и 
работите; 

2) изведување на сите видови градежни, гео-
лошки, рударски, хидротехнички и други слични 
работи; 

3) изведување на сите видови инсталациони, 
монтажни и демонтажни*работи, како и изведување 
работи на одржување и ремонт на индустриски по-
стројки; 

4) ставање во погон постројки или опрема на 
изградените објекти; 

5) изработка на комплетни објекти и испорака 
на комплетна опрема за тие објекти (инжењеринг); 

6) вршење надзор над изведувањето на објекти 
и работи; 
} 7) давање стручна помош во работењето на из-
градените објекти; 

8) вршење други работи во врска со изведува-
њето на инвестиционите работи во странство." 

Член 39 
Во членот 83 зборот: „Стопанската" се заменува 

со зборовите: „Производителската стопанска.". 
Член 40 

Во членот 84 по зборот: „извезува" се додаваат 
зборовите: „и купува во странство". 

Член 41 
Членот 85 се брише. 

Член 42 
Во членот 86 се додаваат три нови става, кои 

гласат: 
„Стопанските организации за застапување 

странски фирми можат работите на застапување 
да ги вршат во рамките на сите трговски струки. 

Стопанската организација за застапување стран-
ски фирми може без посебна регистрација за врше-
ње работи на извоз и увоз на стоки, да увезува 
стока што странска фирма и ја доверила во консиг-
нација заради продажба, и да извезува стока за 
потребите на странската фирма што ја застапува. 

Стопанската организација за застапување стран-
ски фирми може да застапува странска фирма и на 
странски пазари." 

Член 43 
Чл. 87 до 92 се менуваат и гласат: 

„Член 87 
Како други стопански услуги во надворешно-

трговскиот промет, во смисла на членот 64а од овој 
закон, се подразбираат особено: лучки услуги, ра-
боти на јавни складови, поштенско-телеграфско-те-
лефонски услуги, работи на влечење, спасување и 
вадење бродови и работи на меѓународни саеми, ако 
се вршат тие услуги во прометот со странство. 

Член 88 
Стопанската организација што врши надвореш-

нотргоески промет може: 
1) да основа во странство, сама или со други 

стопански организации и банки, комерцијално-тех-
нички бира, претставништва, агенции, консигнаци-
они лагери, сервисни служби и ел.; 

2) да основа, сама или со други домашни сто-
пански организации и банки и со странски лица, 
претпријатија во странство и да учествува во рабо-
тењето на странски претпријатија; 

3) да и довери на странска фирма работи на за-
стапување, продажба на стоки од консигнационен 
лагер, вршење сервисна служба и вршење други 
стопански услуги во прометот на стоки со стран-
ство; 

4) да остварува и други форми на стопанско ра-
ботење на странски пазар. 

Сојузниот извршен совет донесува, по потреба, 
поблиски прописи за одделни форми на работењето 
од ставот 1 на овој член. Со тие прописи Сојузниот 
извршен совет мо лее да определи за вршење од-
делни форми на работење да е потребно одобру-
вање и да го определи сојузниот орган на управата 
што ќе го издава тоа одобрување. 

Член 89 
Стопанската организација што има во странство 

комерцијално-техничко биро, претставништво или 
друга организациона единица, може преку неа да 
врши надворешнотрговски промет за потребите на 
друга стопанска организација, без оглед на предме-
тот на работењето за кој е регистрирана во надво-
решнотрговскиот промет. 

Стопанската организација ги врши работите од 
ставот 1 на овој член како агент. 

Член 90 
Стопанската организација што врши надвореш-

нотрговски промет, како и производителската сто-
панска организација што не е* регистрирана за на-
дворешнотрговски промет, може да учествува на 
меѓународни изложби, саеми и ел., а може и самата 
или со други стопански организации да организира 
во странство изложби, саеми и слично. 

Член 91 
Стопанската организација што врши надворе-

шнотрговски промет може, без посебно запишување 
во регистарот, да увезува стоки за потребите на 
својата основна и споредна дејност што ја врши во 
надворешнотрговскиот промет. 

Член 92 
Сојузниот извршен совет донесува прописи за 

условите за работењето на претставништвата на 
странски фирми во Југославија. 

Со прописот од ставот 1 на овој член може да 
се определи сојузниот орган на управата што ќе 
го издава одобрувањето и ќе ги определува побли-
ските услови за работата на одделни претставни-
штва." 

Член 44 
Чл. 93 и 94 се бришат. 

Член 45 
Членот 95 се менува и гласи: 
„Како работи на посредување во надворешно-

трговскиот промет, ЕО смисла на овој закон, се 
подразбира соработката со други стопански органи-
зации на организирање и остварување на надво-
решнотрговскиот промет и учествување со финан-
сиски средства — со давање кредити во динари и 
девизи и со продажба на девизи"или на друг начин 
во рамките на прописите за девизниот режим, во* 
работите во кои се остварува надворешнотрговски 
промет, како и вршење работи на меѓународно тр-
говско посредување." 

Член 46 
Чл. 96 до 110 и називите на главите IV и V се 

бришат. 
Досегашните глави VI до VIII стануваат глави 

IV до VI. 

Член 47 
Во членот 113 се брише ставот 2. 

Член 48 
Чл. 116 и 118 се бришат. 

Член 49 
Членот 119 се менува и гласи: 
„Ако стопанската организација по запишува-

њето во регистарот престане да ги исполнува усло-
вите во поглед на определениот минимум на сред-
ства и потребните стручни кадри (член 13) или не 
го оствари пропишаниот обем на извоз на стоки 
односно промет на услуги (член 3-1), го губи правото 
на вршење на надворешиотрговскиот промет за чие 
вршење била запишана во регистарот. 

На стопанската организација што не ќе го 
оствари обемот на извозот на стоки односно на 
стопанските услуги пропишан во смисла на членот 
34 од овој закон, окружниот стопански суд ќе и го 
брише од регистарот соодветниот предмет на рабо-
тењето, ако во рок од 30 дена од денот на истекот 
на периодот во кој пропишаниот обем на извоз тре-
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бало да го оствари не поднесе доказ дека го оства-
рила тој извоз. 

Ако обемот на извоз на стоки односно на сто-
пански услуги од ставот 2 на овој член не биде 
остварен во пропишаниот рок поради дејство на 
виша сила, окружниот стопански суд во вонпро-
цесна постапка ќе и го продолжи на стопанската 
организација, .на нејзино барање, рокот за оствару-
вање на пропишаниот обем на извоз на стоки одно-
сно на стопански услуги, со тоа што да не може 
да биде тој рок подолг од една година." 

Член 50 
Членот 120 се менува и гласи: 
„Кога Службата на општественото книговодство 

ќе утврди дека стопанска организација престанала 
да го исполнува условот во поглед на определениот 
минимум на средства, ќе и обрне внимание за тоа 
на стопанската организација." 

Член 51 
Во членот 121 став 1 по зборот: „книговодство" 

запирката и зборовите: „на републичкиот орган на 
управата надлежна за работите на трговијата од-
носно на надлежниот орган на општината" се бри-
шат. 

Во ставот 2 по зборот: „книговодство" запирката 
и зборовите: „републичкиот орган на управата над-
лежен за работите на трговијата односно надлеж-
ниот орган на општината" се бришат. 

Во ставот 3 првата реченица се менува и гласи: 
„Службата на општественото книговодство ќе го 
достави решението, кога ќе стане тоа правносилно, 
до стопанската организација и до надлежниот окру-
жен стопански суд", а во втората реченица зборо-
вите: „односно конечното" се бришат. 

Член 52 
Во членот 12,2 став 1 точка 3 зборовите: „од 

членот 127 на овој закон" се бришат. 
Член 53 

Во членот 123 ЕО уводната реченица зборовите: 
,,од членот 127 на ОБОЈ закон" се бришат, а во точ-
ката 5 зборовите: „чл. 122 и 123" се заменуваат со 
зборовите: „членот 122". 

Член 54 
Во членот 124 зборовите: „е изречена некоја од 

мерките од членот 127 на овој закон" се заменуваат 
со зборовите: „изрекол некоја од мерките од својата 
надлежност". 

Член 55 
Чл. 127 до 130, чл. 132 до 136 и називот на глав-

ата IX се бришат. 
Досегашната глава X станува глава VII. 

Член 58 
Членот 137 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари 

ќе се казни за стопански престап стопанска, орга-
низација или установа ако врши надворешиотргов-
ски промет за чие вршење не е запишана во ре-
гистарот (член 6 став 1 и член 12), освен ако спо-
ред одредбите од овој закон има одобрување од-
носно овластување и без запишување во регистарот, 
да го врши тој промет (чл. 56, 76, 83, 84, 86 став 3 и 
чл. 89 и 91). 

За дејствие од ставот 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 500 до З.ООО динари и од-
говорното лице во стопанската организација или 
во установата." 

Член 57 
Членот 138 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 5.GOO до 50,000 динари ќе 

се казни за стопански престап стопанска организа-
ција или установа ако врши претходни и подго-
твителни дејствија во врска со надворешнотргоз-
скиот промет а не е запишана во регистарот (член 

6 став 2 и член 12), освен ако според одредбите од 
овој закон има одобрување односно овластување и 
без запишување во регистарот да го врши тој про-
мет (чл. 56, 76, 83, 84, 86 став 3 и чл. 89 и 91). 

За дејствие од ставот 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 400 до 2.000 динари и од-
говорното лице во стопанската организација или 
во установата." 

Член 58 
Членот 139 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари 

ќе се казни за стопански престап стопанска орга-
низација или установа: 

1) ако склучи работа за извоз или увоз на 
опојни дроги без претходно одобрување од Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија (член 
51); 

2) ако склучи како трговска стопанска органи-
зација во вршењето на работи на извоз или увоз со 
странска фирма договор за продажба или купува-
ње на стоки за туѓа сметка, а претходно не склу-
чила во Југославија договор за онаа количина сто-
ки што треба да ја продаде или купи во странство 
(член 58 став 1); 

3) ако не се придржува кон прописите донесе-
ни врз основа на членот 88 став 2 од овој закон; 

4) ако не постапува според прописите од-
носно според другите акти на Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија, во врска со истапу-
вањето на стопанските организации на определени 
странски пазари (член 69 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство — „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 28/66); 

5) ако изврши дело на нелојален натпревар 
(чл. 112 и 113); 

6) ако во надворешнотрговскиот промет му 
стори штета на својот углед или на угледот на 
Југославија во странство (член 115). 

За дејствие од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 500 до 3.000 динари и 
одговорното лице во стопанската организација или 
во установата. 

Член 59 
Членот 140 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари 

ќе се казни за стопански престап странска 
Фирма: 

1) ако не се придржува кон прописите донесе-
ни според членот 92 од овој закон; 

2) ако изврши некое дело на нелојален натпре-
вар (член 112); 

3) ако своето работање во Југославија го про-
должи и по рокот од членот 161 на овој закон, а тоа 
работење не го усогласи со одредбите од овој закон." 

Член 60 
Членот 142 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 5.0GO до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански престап стопанска организа-
ција или установа: 

1) ако врши извоз или увоз без претходно јав-
но наддавање, односно без претходно собирање по-
нуди од определен најмал број понудувачи — кога 
јавно наддавање односно собирање понуди според 
одредбите од овој закон и прописите донесени врз 
основа на нега е определено (член 40 став 2 и чл. 
41 и 42). или ако на јавното наддавање односно 
собирањето на понуди не го овозможи учеството на 
домашни производители (член 44); 

2) ако не се придржува кон прописите за рабо-
тите на увоз и извоз што се вршат како конпенза-
циоки работи, за работите на вршење услуги при 
облагородување^ на стоки и за работите на меѓу-
народното трговско посредување (член 52); 

3) ако како трговска стопанска организација вр-
ши претходни и подготвителни дејствија во врска 
со склучувањето на договор за продажба или ку-
пување стоки со странска фирма за туѓа сметка, 
а претходно не склучила БО Југославија договор 
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за онаа количина стоки што треба да ја продаде 
или купи во странство (член 59 став 1); 

4) ако не се придржува кон прописите на Со-
јузниот извршен совет за вршењето на извоз и 
увоз на стоки и услуги во малограничниот и со-
седниот прекуморски промет (член 61); 

5) ако постапи противно на прописите за врше-
ње определени работи во странство од страна на 
домашни стопански организации (член 163 став 2); 

6) ако во рокот од членот 67 став 3 на Законот 
за измени и дополненија на Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 28/66) не го донесе општиот акт од чле-
нот 24 на овој закон. 

За дејствие од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 400 до 2.000 динари и 
одговорното лице во стопанската организација или 
во установата." 

Член 61 
Членот 143 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за стопански престап стопанска организа-
ција или установа ако во купопролажниот договор 
не предвиди обврска на странскиот продавач да 
прибави уверение за потеклото на стоките, односно 
ако не предвиди обврска на странскиот купувач 
да прибави потврда за тоа дека определени стоки 
што ги увезува ќе се потрошат во земјата во која 
непосредно се увезуваат, кога е тоа определено со 
прописите од членот 131 на овој закон. 

За дејствие од ставот 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 100 до 1.000 динари и одговор-
ното лице во стопанската организација или во уста-
новата." 

Член 62 
Членот 146 се менува и гласи: 
„Со парична казна до ЗОО динари ќе се казни 

за прекршок стопанска организација или установа 
ако не располага со раководни и стручни работ-
ници потребни за вршење на надворешнотрговскиот 
промет, или ако нејзините раководни и стручни 
работници, на работните места на кои се вршат 
работи на надворешнотрговски промет не распола-
гаат со стручната спрехма пропишана за вршење на 
тие работи (член 24). 

За дејствие од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 200 динари и одговор-
ното лице во стопанската организација или во ус-
тановата." 

Член 63 
Членот 149 се брише. 

Член 64 
Во членот 151 зборовите: „Административно-

-казнената" се заменува со зборот: „ Прекршоч-
ната". 

Член 65 
Во членот 164 во петтиот ред наместо запир-

ката се става зборот „и", а во седмиот ред по 
зборот: увоз се става точка и останалиот дел на 
текстот до крајот на овој член се брише. 

Член бб 
Во сите одредби на законот — до членот 153 

зборовите: „надворешнотрговски работи", се заме-
нуваат со зборовите: „надворешногрговски промет", 
зборовите: „одделни видови надворешнотрговски 
работи" — со зборовите: „одделни форми на надЕо-
решнотрговскиот промет", зборовите: „еден или 
повеќе видови надворешнотрговски работи" со збо-
ровите: „една или повеќе форми на надворешно-
трговскиот промет", зборовите: „определени видови 
надзорешнотргоЕСки работи" — со зборовите: „оп-
ределени форми на надворешнотрговскиот промет", 
зборовите: „соодветни надворешнотрговски работи" 
— со зборовите: „соодветен надворешнотрговски 
промет", зборовите: „нејзини н?дворешнотрговски 
работи" — со зборовите: „нејзин надворешнотргов-

ски промет" и зборовите: „односниот вид надвореш-
нотрговски работи" — со зборовите: „односната 
форма на надворешнотрговскиот промет", во соод* 
ветен број и членување. 

Член 67 
Стопанските организации што на денот на вле-

гувањето во сила на озој закон биле запишани во 
регистар кај окружниот стопански суд за вршење 
промет на стоки и услуги со странство можат врз 
основа на тоа запишување да го продолжат врше-
њето на надворешнотрговскиот промет според од-
редбите од овој закон. 

Стопанските организации од ставот 1 на овој 
член се должни да му поднесат на окружниот сто-
пански суд доказ дека во својот деловен фонд ра-
сполагаат со определениот минимум на средства. Овој 
доказ се должни стопанските организации да го 
поднесат во рок од една година од денот кога ќе 
биде определен тој минимум на средства. 

Стопанските организации од ставот 1 на овој 
член се должни во рок од една година од денот на 
влегувањето во сила на овој закон да ги донесат 
општите акти од членот 11 на овој закон. 

Стопанските организации што вршат стопански 
услуги со странство, а кои до денот на влегување-
то во сила на овој закон не биле должни да се 
регистрираат за вршење надворешиотрговски про-
мет (давање лучки услуги, работи на јавни скла-
дови, давање поштенско-телеграфско-телефонски 
услуги, работи на влечење, спасување и вадење 
бродови, работи на меѓународни саеми, железнич-
ки транспорт на стоки и патници и др.), се должни 
во рок од една година од денот на влегувањето во 
сила на овој закон да се регистрираат за вршење 
стопански услуги со странство според одредбите од 
овој закон. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
може во оправдани случаи на одделни стопански 
организации да им го продолжи рокот од ст. 2 до 
4 на овој член, но не повеќе од една година. 

Член 68 
Стопанската организација на која по влегува-

њето во сила на овој закон ќе и престане правото 
да врши во надворешнотрговскиот промет опреде-
лени работи, маже да ги доврши тие работи или 
да и ги отстапи на друга стопанска организација 
регистрирана за надворешнотрговски промет, ако до 
тој ден ги склучила со странски фирми и и ги при-
јавила на банката. 

Член 69 
Ако стопанските организации во вршењето на 

надворешнотрговскиот промет не остварат потреб-
на соработка и со тоа го нарушуваат остварување-
то на предвидениот обем и структура на стоковната 
размена со странство, а особено извршувањето на 
трговските и платните спогодби и другите меѓуна-
родни договори со кои се регулира надворешнотр-
говскиот промет, Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија може да определи определени сто-
пански организации во вршењето на надворешно-
трговскиот промет со определени пазари, а особено 
со оние на кои постојат посебни услови на стоковна 
размена да се должни да им го доверат на одделни 
стопански организации договарањето и извршува-
њето на некои работи на прометот на стоки и услу-
ги со странство во кои тие учествуваат заедно, или 
да ја определи стопанската организација што ќе ги 
договара тае работи за определен број други сто-
пански организации, како и да го определи начинот 
и условите на работењето на односниот пазар. 

Член 70 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) Наредбата за остварување минимален обем 

на производството наменето за извоз како услов 
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за вршење работи на извоз и увоз од страна на 
производствените стопански организации („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 31/62); 

2) Наредбата за давање согласност за вршење 
одделни видови надворешнотрговски работи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/62); 

3) Наредбата за роковите за запишување во 
регистарот на одделни стопански организации за 
вршење надворешнотрговски работи (,,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/62); 

4) Правилникот за техничката опрема на сто-
панските организации потребна за вршење работи 
на извоз и увоз на стоки („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/62); 

5) Правилникот за техничката опрема на сто-
цанските организации потребна за вршење работи 
на меѓународна шпедиција, туристички работи со 
странство, договорна контрола на квалитетот и 
квантитетот на стоките во меѓународниот промет 
и застапување странски фирми (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/62); 

6) Правилникот за стручната спрема на рако-
водните и други стручни службеници на стопан-
ските организации што вршат недворешнотрговски 
работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/62); 

7) Правилникот за техничката опрема на сто-
панските организации потребна за вршење работи 
на меѓународен транспорт на стоки и патници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/62, 46/62 и 5/63); 

8) Правилникот за техничката опрема на сто-
панските организации што изведуваат инвестици-
они работи во странство (,,Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/62). 

Член 71 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

329. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ТДРИФАТА НА СОЈУЗНИОТ 

ДАНОК НА ПРОМЕТ 
Се прогласува Законот за измена на Законот за 

Тарифата на сојузниот данок на промет, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 5 јули 1966 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 5 јули 1966 година. 

П. Р. бр. 464 
6 јули 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА НА 

СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Законот за Тарифата на сојузниот данок на 

промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 57/65 
и 4/66) во Тарифата на сојузниот данок на промет се 
вршат следните измени: 

1) во тарифниот број 1 стопата: "12°/о" се заме-
нува со стопата: "12,5%"; 

2) во тарифниот број 3 стопата: "20%" се заме-
нува со cfопата: "21%; 

3) во тарифниот број 9 стопата: "30%" се заме-
нува со стопата: "31%". 

Член 2 
Овој закон ќе се применува од 1 јануари 1967 

година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден до де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

330. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛА-
СТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ 

ДОДАТЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ 
НА МАЛО 

Се прогласува Законот за овластување на ре-
публиките за воведување додатен данок на промет 
на стоки на мало, што го усвои Сојузната скупшти-
на на седницата на Сојузниот собор од 5 јули 1966 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 5 
јули 1966 година. 

П. Р. бр. 436 
6 јули 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р 

З А К О Н 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ ЗА ВО-
ВЕДУВАЊЕ ДОДАТЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА 

СТОКИ НА МАЛО 

Член 1 
Републиките можат, за периодот од 1 јануари 

1967 до 31 декември 1970 година да воведат додатен 
данок на промет на стоки на мало заради финанси-
рање на заштитата од штетното дејство на водите, 
за снабдување со вода и за потребите на инфра-
структурата и школството. 

Стопа на додатниот данок од ставот 1 на овој 
член не може да биде поголема од 1,5%, а се при-
менува врз даночната основица од која се пре-
сметува и плаќа општинскиот данок на промет на 
стоки на мало. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

331. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД 

ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
сојузните придонеси од личниот доход на граѓаните, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата 
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на Сојузниот собор од 5 јули 1966 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор од 5 јули 1966 година. 

П. Р. бр. 455 
6 јули 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИ-
ДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за сојузните придонеси од личниот 

доход на граѓаните („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/65, 35/65 и 57/65) во членот 2 став 1 стопата: „2,5%" 
се заменува со стопата „3,5%". 

Во ставот 2 стопата: „3%" се заменува со сто-
пата: „6%". 

Член 2 
Овој закон ќе се применува од 1 јануари 1967 

година, со тоа што за придонесот од личниот доход 
од работен однос на личните доходи остварени во 
1966 година а исплатени во 1967 година ќе се при-
мени стопата што важела до денот на почетокот на 
применувањето на овој закон. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

332. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К A 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 

ГОДИНА 
Се прогласува Законот за измени на Законот за 

Сојузниот буџет за 1966 година, што го усвои Соју-
зната скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од 6 јули 1966 година и на седницата на Органи-
зационо-политичкиот собор од 30 јуни 1966 година. 

П Р. бр. 465 
6 јули 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ БУ-

ЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА 
Член 1 

Во Законот за сојузниот буџет за 1966 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 57/65) во членот 20 
— во Билансот на приходите и општиот распоред на 
приходите на Сојузниот буџет за 1966 година се 
вршат следните измени: 

а) во приходите: 
1) вид 3 — Такси, во класификациониот број на 

формата на приходи 34 — Конзуларни такси, из-
носот; 2.200,000.000" се заменува со износот; 

„27,000.000", а приходот во класификациониот броЈ 
36 — Такси на странски друмски возила, се брише; 

2) вид 6 — Приходи на сојузните органи и дру-
ги разни приходи, во класификациона^ број на 
формата на приходи 62 — Други приходи, износот: 
„10.000,000.000" се заменува со износот: „101,500.000"; 

б) во општиот распоред на приходите: 
1) во Основната намена 01 — дејност На учили-

шта, класификациониот број на распоредната гру-
па 01—2 — Средства распоредени во определен из-
нос, износот: „200,700.000" се заменува со износот: 
„1,966.860"; 

2) во Основната намена 02 — научна и култур-
нопросветна дејност, класификационен број на ра* 
споредната група 02—2 — Средства распоредени во 
определен износ, износот: „2,802,300.000" се замену-
ва со износот: „27,460.140"; 

3) во Основната намена 06 — работа на држав-
ните органи, класификациони број на распоредена* 
та група 06—2 — Средства распоредени во опреде-
лен износ, износот: „50.072,000.000" се заменува со 
износот: 494,240.009". За износот на намалувањето 
на средствата од оваа основна намена ќе се нама-
лат средствата распоредени во распоредните под* 
групи 06—2—1 — Средства за редовната дејност, 
и 06—2—2 — Средства за посебни намени; 

4) во.Основната намена 10 — наменски дополни-
телни средства за потесните општествено-политич* 
ки заедници, органи и организации, класификацио-
н и број на распоредната група Ш—2 — Сред-
ства распоредени во определен износ, износот: 
„8.000,000.000" се заменува со износот: ,,75L,000.000"; 

5) во Основната намена 12 — дејност на општо-
ст вено-политички организации и здруженија, кла* 
сификационен број на распоредната група 12—2 — 
Средства распоредени во определен износ, износот: 
„2.500,000.000" се заменува со износот: 24,000.000"; 

6) во Основната намена 13 — нестопански инве-
стиции, класификационен број на ра^поредната гру-
па 13—2 — Средства распоредени во определен из-
нос, износот: „5.260,000.000" се заменува со износот: 
,%49,600.000"; 

7) во Основната намена 14 — интервенции во 
стопанството, класификациони број на ^според-
ната група 14—2 — Средства распоредени во опре-
делен износ, износот: „103.000,000.000" се заменува 
со износот: ,.952,670.000"; 

8) во Основната намена 16 — буџетски обврски, 
класификациони број на распоредната група 16—2 
Средства распоредени во определен износ, износот: 
„16.700.000.000" се заменува со износот: „269,180.000"; 

9) во Основната намена 18 — нераспоредени 
приходи, класификациони број на распоредната 
група 18—2 — Средства распоредени во определен 
износ, износот: ,,11.541,000.000" се заменува со изно-
сот: „109,410.000"; 

10) во Основната намена 19 — посебни намени 
според сојузниот буџет, класификациони број на 
распоредната група 19—2 — Средства распоредени 
во определен износ, износот: .,31.820,000.000" се за-
менува со износот: „315,433.000". 

Член 2 
Во посебниот дел на сојузниот буџет за 1966 го-

дина се вршат следните измени: 
1) средствата распоредени во разделите 1 до 42, 

за основната намена ОЗ — Работа на државните 
органи, освен средствата на Државниот секретари-
јат за надворешни работи и на Сојузниот секрета-
ријат за внатрешни работи, се намалуваат за 2%, 
така што вкупното намалување да изнесува 
3,634.000. Средствата за основната намена 06 — на 
Државниот секретаријат за надворешни работи се 
намалуваат за 1,546.000, а средствата за основната 
намена 06 на Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи — за 1,300.000. 

Намалување на средствата според поблиските 
намени во рамките на ова намалување ќе го извр-

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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шат самите сојузни органи на чии средства се од-
несува намалувањето; 

2) средствата распоредени во разделот 3 — Со-
јузниот извршен совет, за основната намена 12 — 
позиција 12 — Дејност на општествено-полћтичките 
организации и на здруженијата на граѓани, се нама-
луваат за 1,000.000; 

3) средствата распоредени во разделот 5 — Др-
жавен секретаријат за надворешни работи, за осно-
вната намена 13, позиција 24 — За инвестиции, се 
намалуваат за 500.000; 

4) средствата распоредени во разделот 7 — Со-
јузен секретаријат за внатрешни работи, за основ-
ната намена 13 позиција 29 — За инвестиции, се на-
малуваат за 1,500.000; 

5) средствата распоредени во разделот 9 — Со-
јузен секретаријат за образование и култура, за 
основната намена 01, позицијата 32 — За дејноста 
на Високата школа за политички науки, се намалу-
ваат за 35.420, а за основната намена 02, позицијата 
33 — За определени дејности се намалуваат за 
125.700; 

6) средствата распоредени во разделот 10 — Со-
јузен секретаријат за здравство и социјална по-
литика, за основната намена 02, позиција 52 — За 
определени дејности, се намалуваат за 64.000, а за 
основната намена 19, позицијата 60 — За заштита 
од јонизирачки зрачења и за научноистражувач-
ка работа во оваа област се намалуваат за 200.000; 

7) средствата распоредени во разделот 11 — Со-
јузен секретаријат за информации, за основната на-
мена 19, позицијата 63 — За информативно-пропа-
гандна дејност, се намалуваат за 1,197.000; 

8) средствата распоредени во разделот 12 — Со-
јузен секретаријат за труд, за основната намена 02, 
позицијата 65 — за определени дејности, се нама-
луваат за 26.600; 

9) средствата распоредени во разделот 15 — Со-
јузен секретаријата за индустрија и трговија, за 
основната намена 02, позиција 78 — За определе-
ни дејности, се намалуваат за 22.400, а за основната 
намена 14, позиција 82 — регреси на претпријатија-
та за пренос на електрична енергија се намалуваат 
за 5,330.000; 

10) средствата распоредени во разделот 16 — Со-
јузен секретаријат за земјоделство и шумарство, за 
основната намена 14, позиција 93 — Премии за го-
ење месести свињи, се намалуваат за 60,000.000, за 
основната намена 14, позиција 95 — За унапредућа-
ње на водостопанството, се намалуваат за 140.000, 
а за основната намена 14, позиција 96 — За унапре-
дување на земјоделството и шумарството, се нама-
луваат за 240.000; 

11) средствата распоредени во разделот 17 — Со-
јузен секретаријат за сообраќај и врски, за основ-
ната намена 19, позиција 108 — За безбедност на 
пловидбата во поморскиот и речниот сообраќај, се 
намалуваат за 400.000; 

12) средствата распоредени во разделот 19 — Се-
кретаријат за сојузен буџет и општи работи, за ос-
новната намена 13, позиција 128 — За инвестиции, 
се намалуваат за 1,000.000, за основната намена 16, 
позицијата 129 — Обврски по буџетот од поране-
шните години, се зголемуваат за 102,180.000, за ос-
новната намена 18, позиција 131 — За определени 
потреби, се намалуваат за 1,000.000, за основната на-
мена 18, позиција 132 — За непредвидени и недовол-
но предвидени расходи (текушта буџетска резерва), 
се намалуваат за 5,000.000, а за основната намена 19, 
позиција 134 — на Југословенскиот црвен крст —• 
средствата за превоз на прехранбени продукти, се 
намалуваат за 200.000; 

13) средствата распоредени во' разделот 22 — 
Сојузен завод за статистика, за основната намена 
01, позиција 144 — За школување на статистичките 
кадри, се намалуваат за 2.520; 

14) средствата распоредени во разделот 24 — 
Управа за царини на СФРЈ, за основната намена 10, 

позиција 153 — Дополнителни средства за Управата 
за царини на СФРЈ за изградба на градежни објек-
ти и за набавка на опрема, се намалуваат за 
5,000.000; 

15) средствата распоредени во разделот 25 — Со-
јузна геодетска управа, за основната намена 19, по-
зиција 156 — За премер на земјишта, се намалуваат 
за 150.000; 

16) средствата распоредени во разделот 31 — 
Сојузен совет за координација на научните дејно-
сти, во Главата 1 — Советот, за основната намена 
02, позиција 172 — За научни истражувања во обла-
ста на општествените науки и за геомагнетски ис-
тражувања, се намалуваат за 286.600; 

17) средствата распоредени во разделот 31 — Со-
јузен совет за координација на научните дејности, 
во Главата 2 — Сојузниот фонд за финансирање на 
научните дејности, за основната намена 14, пози-
ција 177 — Дополнителни средства за Сојузниот 
фонд за финансирање на научните дејности, се на-
малуваат за 1,820.000; * 

18) средствата распоредени во разделот 33 — 
Сојузна комисија за нуклеарна енергија, за основ-
ната намена 14, позиција 184 — За научноистражу-
вачки дејности во областа на нуклеарната енер-
гија, се намалуваат за 9,000.000; 

19) средствата распоредени во разделот 35 — Со-
јузна комисија за физичка култура, за основната 
намена 02, позиција 187 — За определени дејности, 
се намалуваат за 37.560; 

20) средствата распоредени во разделот 37 — 
Сојузен завод за меѓународна техничка соработка, 
за основната намена 19, позиција 195 — За меѓуна-
родна техничка соработка, се намалуваат за 620.000; 

21) средствата распоредени во разделот 38 — 
Сојузен хидрометеоролошки завод, за основната на-
мена 01, позиција 196 — За школување на хидро-
метеоролошките кадри, се намалуваат за 2.200; 

22) средствата распоредени во разделот 39 — 
Сојузен геолошки завод, за основната намена 14, 
позиција 203 — За биолошко-рударски истражни 
работи, се намалуваат за 800.000; 

Член 3 
За износите со кои во смисла на членот 2 од 

овој закон се намалуваат односно се зголемуваат 
средствата на позициите наведени во тој член, се 
намалуваат односно се зголемуваат вкупните из-
носи на соодветните глави и раздели. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

333. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕ-

ТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за Советот на федера-
цијата, што го усвои Сојузната скупштина на сед-
ница на Сојузниот собор од 6 јули 1966 година и 
на седницата на Организационо-политичкиот со-
бор од 30 јуни 1966 година. 

П. Р. бр. 463 
6 јули 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 1 
Советот на федерацијата е политичко-совето-

давно тело, кое, на барање од Претседателот на Ре-
публиката, ги разгледува прашањата на внатреш-
ната и надворешната политика, на стопанскиот и 
општествениот развиток и другите прашања на 
општата политика и работата на политичко-изврш-
ните и управните органи од интерес за федераци-
јата. 

Советот на федерацијата ги разгледува и пра-
шањата во врска со вршењето на функциите на 
Претседателот на Републиката, утврдени со Уставот 
што ќе ги изнесе Претседателот пред Советот и му 
дава мислење во врска со тие прашања. 

Советот на федерацијата не донесува задол-
жителни одлуки. 

Член 2 
Членовите на Советот на федерацијата ги из-

бира, на предлог од Претседателот на Република-
та, Сојузниот собор на Сојузната скупштина од 
редовите на функционерите на општествено-поли-
тичките и други организации и други јавни работ-
ници, како и од редовите на сојузните и републич-
ките функционери. 

Членовите на Советот се избираат на времето 
за кое е избран Претседателот на Републиката, и 
можат повторно да се избираат. 

Претседателот на Републиката може да му 
предложи на Сојузниот собор разрешување на од-
делни членови на Советот и пред истекот на вре-
мето на кое се бирани. 

Член 3 
Седниците на Советот на федерацијата ги сви-

кува и претседава на нив Претседателот на Репу-
бликата. 

На седницата на Советот на која не присус-
твува Претседателот на Републиката претседава 
потпретседателот на Републиката. 

Член 4 
Претседателот на Републиката може на оддел-

ни членови на Советот на федерацијата да им дове-
ри разгледување на определени прашања заради да-
вање мислења на Претседателот по тие прашања. 

Член 5 
Претседателот на Републиката и Сојузниот из-

вршен совет можат да овластат одделни членови 
на Советот на федерацијата во определени случаи 
да ги претставуваат во односите со странство. 

Член 6 
Функцијата на член на Советот на федера-

цијата е почесна. 
Членовите на Советот на федерацијата имаат 

право на надоместок на трошоците во врска со 
вршењето на својата функција и на бесплатно 
односно повластено возење со определените сред-
ства на јавниот сообраќај, согласно со прописите 
што важат за сојузните пратеници. 

На членовите на Советот што не остваруваат 
личен доход или надоместок за вршењето на друга 
функција, им припаѓа надоместок согласно со 
прописите кои важат за сојузните пратеници и за 
функционерите на Сојузната скупштина. 

Член 7 
Секретар на Советот на федерацијата е гене-

ралниот секретар на Претседателот на Републи-
ката. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

Денот на објавувањето во „Службен лист на 

334. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДО-
МЕСТОЦИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ТРО-
ШОЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ И 

ФУНКЦИОНЕРИ 

Се прогласува Законот за надоместоците на 
личните доходи и трошоците на сојузните прате-
ници и функционери, што го усвои Сојузната скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 6 јули 
1966 година 

П. Р. бр. 462 
6 јули 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И 
ТРОШОЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ И 

ФУНКЦИОНЕРИ 

I. Основни одредби 
Член 1 

Функцијата на сојузен пратеник е почесна оп-
штествена функција. 

Член 2 
Сојузен пратеник кој за дните поминати на ра-

бота во телата на Сојузната скупштина чиј е член 
тој или во вршење работи по одлука на тела на 
Сојузната скупштина, нивни претседатели или 
Претседателот на Скупштината не остварува личен 
доход на своето работно место во работна или друга 
организација или државен орган или не остварува 
личен доход од самостојна дејност, има право на 
надоместок на загубениот личен доход. 

Членовите на Сојузниот собор што поради вр-
шењето на функцијата на пратеник ќе престана да 
остваруваат личен доход во работна или друга ор-
ганизација, државен орган или од самостојна деј-
ност, како и функционерите определени со овој 
закон што ги избира или именува Сојузната скуп-
штина (функционери), имаат право на надоместок 
на личниот доход што го примале пред изборот од-
носно именувањето во постојан месечен износ. 

Член 3 
Функционерите определени со овој закон имаа* 

право на додаток за вршењето на функцијата. 

Член 4 
Правата утврдени со овој закон им припаѓаат на 

сојузните пратеници од денот на верификацијата 
на мандатот до крајот на месецот во кој им преста-
нал пратеничкиот мандат, а на функционерите од 
денот на изборот односно именувањето до крајот на 
месецот во кој се разрешени од функцијата, ако со 
овој закон не е определено поинаку. 

Член 5 
Надоместокот на личните доходи и на трошо-

ците на сојузните пратеници и на функционерите 
во Сојузната скупштина и додатоците за вршење 
на функцијата на тие функционери се обезбедуваа* 
со средствата за работа на Сојузната скупштина, а 

Претседател 
на Републината, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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надоместоците ка личните доходи и на трошоците 
и додатоците за вршењето на функцијата на дру-
гите функционери — со средствата за работа на 
органот односно организацијата во која функцио-
нерот ја Ершм функцијата. 

Надоместокот на личните доходи и додатокот 
за вршење на функцијата се исплатуваат месечно 
однапред. 

Член 6 
Правата што според важечките прописи се здо-

биваат врз основа на работен однос ги имаат и 
пратениците и функционерите што примаат надо-
месток на личниот доход според одредбите од овој 
закон ако со закон не е определено поинаку. 

На надоместоците од личните доходи и на дода-
тоците за вршењето на функцијата се плаќаат при-
донеси како и на личниот доход од работен однос. 

Член 7 
Претседателот на Републиката има право на 

постојан надоместок за вршењето на функцијата и 
на надоместок на трошоците за репрезентација, во 
износот што се утврдува со сојузниот буџет. 

Претседателот на Републиката има право на 
користење без надоместок на резиденцијата и пре-
возните средства во општествена сопственост што 
му се ставени на располагање. 

На надоместокот од овој член не се плаќаат 
придонеси, даноци и други давачки. 

И. Надоместок на личните доходи и иа трошоците 
на сојузните пратеници 

Член 8 
Член на Сојузниот собор кој поради вршењето 

ка функцијата на пратеник ќе престане да оства-
рува личен доход во работна или друга организа-
ција или во државен орган, има право на надоме-
сток на личниот доход во износот на просечниот 
личен доход што го остварил за последните три 
месеци, или за последната година ако е тоа попо-
волно за него. 

Членот на Сојузниот собор од ставот 1 на овој 
член, покрај правото на надоместок на личниот 
доход има право и на надоместок на функционал-
ниот додаток што го примал пред изборот за со-
јузен пратеник, кој се искажува посебно. 

Член на Сојузниот собор кој поради вршењето 
на функцијата на пратеник ќе престане да врши 
самостојна дејност, има право на надоместок на 
личниот доход кој му одговара на личниот доход 
што, според утврдената даночна основица, го оства-
рил од таа дејност во последната година. 

Член 9 
Надоместоците на личните доходи на членовите 

на Сојузниот собор и на функционерите им се зго-
лемуваат во иста сразмера во која се зголемува ни-
вото на личните доходи на работниците. 

Износот за кој се зголемуваат надоместоците на 
личните доходи на членовите на Сојузниот собор 
и на функционерите го утврдува Административ-
ната комисија на Сојузниот собор (во понатамош-
ниот текст: Административната комисија, врз ос-
нова на службените податоци за движењето на лич-
ните доходи на работниците. 

Член 10 
Член на Сојузниот собор има право на надоме-

сток на личниот доход и по престанокот на манда-
тот се додека не стапи на друго работно место, но 
најмногу за шест месеци по престанокот на ман-
датот. 

Член 11 
Сојузен пратеник има право на надоместок на 

трошоците во врска со вршењето на пратеничката 
функција (патни трошоци, трошоци за допишување 
и други трошоци во врска со неговата работа во 
изборната единица). 

Надоместокот од ставот 1 на овој член се опре-
д е л е а во паушалсн износ чија височина ја утвр-
дува Сојузниот собор. 

Надоместоците од ставот 1 ма овој член се испла-
туваат месечно однапред. 

Член 12 
Сојузон пратеник има право на дневници за 

дните поминати надвор од местото на постојаното 
живеење поради учеството во работата на телото 
на Сојузната скупштина чиј е член тој или поради 
вршење работи по одлука на тела на Сојузната 
скупштина, нивни претседатели или претседателот 
на Скупштината. 

Административната комисија ја утврдува висо-
чината на дневницата од ставот 1 на овој член. 

Член 13 
Сојузната скупштина им обезбедува на сојуз-

ните пратеници бесплатен превоз во железничкиот, 
поморскиот, речниот и друмскиот јавен сообраќај 
во земјата, во сите правци и за неограничен број 
патувања. 

Сојузен пратеник има право на надоместок за 
користење на, авион и кола за спиење на железни-
ците при доаѓањето на седница на телото на Сојуз-
ната скупштина чиј е член тој и при враќањето 
до местото на постојаното живеење, при заминува-
њето во изборната единица и при враќањето до 
местото на постојаното живеење, на патување пре-
земело заради вршење службени работи по одлука 
на тела на Сојузната скупштина, нивните претседа-
тели или претседателот на Скупштината. 

Член 14 
Сојузен пратеник има право на надоместок за 

користење автомобил во лична сопственост, ако го 
користи при одењето на седниците на телото на 
Сојузната скупштина чиј е член тој и при враќа-
њето до местото на постојаното живеење, при доа-
ѓањето во изборната единица и при враќањето до 
местото на постојаното живеење, на патување пре-
земено заради вршење службени работи по одлука 
на тела на Сојузната скупштина, нивни претседа-
тели или претседателот на Скупштината. 

Административната комисија го утврдува изно-
сот на овој надоместок врз основа на цената на 
превозот со други средства па јавниот сообраќај 
согласно со одредбата од членот 13 на овој закон. 

Член 15 
Член на Сојузниот собор кој според одредбите 

од овој закон прима надоместок на личниот доход, 
има право и на надоместок за користење на годиш-
ниот одмор. 

Височината на надоместокот од ставот 1 на овој 
член ја утврдува Административната комисија, со 
тоа што надоместокот да не може да биде поголем 
од 1,5% од бруто износот на годишниот надоместок 
на личниот доход на пратеникот. 

Административната комисија го утврдува начи-
нот на исплатата на надоместокот од ставот 1 на 
овој член. 

III. Додатоци и надоместоци на функционерите 
Член 16 

Право на додаток за вршењето на функцијата 
имаат следните функционери: 

— потпретседателот на Републиката; 
— заменикот на Врховниот командант; 
— претседателот на Сојузната скупштина, пот-

претседателите на Сојузната скупштина, претседа-
телите на соборите на Сојузната скупштина, прет-
седателот на Комисијата за прашањата на избори 
и именувања, претседателот на Комисијата за оп-
штествен надзор, претседателот на Законодавно-
правната комисија, претседателот на Администра-
тивната комисија, претседателот на Комисијата за 
поплаки и жалби, претседателите на постојаните 
одбори на Сојузниот собор и секретарот па Сојуз-
ната скупштина; 
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— претседателот на Сојузниот извршен совет, 
потпретседателите на Сојузниот извршен совет, чле-
новите на Сојузниот извршен совет, државните се-
кретари, сојузните секретари и секретарот на Со-
јузниот извршен совст, генералниот директор на 
Сојузниот завод за стопанско планирање и заме-
ниците па државните секретари и па сојузните се-
кретари; 

— лицата што во согласност со одредбите од 
Делсшшкот на Сојузната скупштина, се именувани 
од страна на Сојузниот собор на постојана работа 
во Сојузната скупштина; 

— претседателот на Уставниот суд на Југосла-
вија, претседателот на Врховниот суд на Југосла-
вија, претседателот на Врховниот стопански суд и 
сојузниот јавен обвинител. 

Износот на додатокот за вршењето на функци-
јата од ставот 1 на овој член го определува Сојуз-
ниот собор во зависност од функцијата и обемот и 
сложеноста на работите што ги врши функционе-
рот. 

Член 17 
Функционер од членот 16 на овој закон, што 

не е сојузен пратеник има право на личен доход. 
Износот на личниот доход на функционерот од 

ставот 1 на овој член го утврдува Административ-
ната комисија во рамките на распоните определени 
со одлука на Сојузниот собор. 

Член 18 
На функционерите од членот 16 на овој закон 

при утврдувањето на надоместокот на личниот до-
ход не им се зема предвид додатокот што го при-
мале за вршење на поранешната функција (член 8 
став 2). 

Член 19 
На потпретседателот па Републиката, на претсе-

дателот на Сојузната скупштина и на претседателот 
на Сојузниот извршен совет им се обезбедува кори-
стење без надоместок на стан што и одговара на 
нивната функција и на превозните средства во 
општествена сопственост што им се ставени на рас-
полагање. 

Член 20 
Функционерот од членот 16 на ово^ закон има 

право на надоместок на фактичните трошоци за 
селидба од поранешното место на постојаното жи-
веење до Белград. 

Функционерот од членот 16 на овој закон има 
право на надоместок на фактичните трошоци за 
селидба од Белград во друго место по престанокот 
на функцијата, ако селидбата ја-извршил најдоцна 
шест месеци по добивањето на стан во тоа место. 

При селидбата функционер има право, покрај 
надоместок за трошоците за селидба, и на износ на 
едномесечен надоместок на личниот доход. 

Административната комисија дава објасненија 
за начинот на пресметувањето на трошоците за 
селидба. 

Член 21 
Функционер што живее одвоено од своето се-

мејство има право на надоместок за трошоците на 
одвоениот живот. 

Административната комисија ја утврдува висо-
чината на надоместокот и дава објасненија за при-
мена на ставот 1 од овој член. 

Член 22 
На функционерите од членот 16 на овој закон 

што не се сојузни пратеници се применуваат со-
гласно одредбите од чл. 10, 12 и 14 на овој закон. 

Покрај правото на дневници според чл. 12 од 
овој закон функционерите од ставот 1 на овој член 
при службено патување имаат право на надоме-
сток на трошоците за превоз во јавниот сообраќај 
како и право на користење кола за спиење на же-
лезницата. 

Функционерот од членот 16 на овој закон има 
право и па надоместок за користење годишен од-
мор во смисла на членот 15 од овој закон. При 
утврдувањето на износот на овој надоместок се 

зема предвид и додатокот за вршење на функци-
јата. 

Член 23 
На член на Советот на федерацијата му се 

определува надоместок на личниот доход и на до-
даток за вршење на функцијата согласно со одред-
бите на овој закон што се однесуваат на сојузните 
пратеници и функционери, ако не остваруваат ли-
чен доход или надоместок за вршењето на посто-
јаната функција или ако не прима старосна пен-
зија. 

Член на Советот ка федерацијата има право на 
надоместок на патните трошоци во врска со врше-
њето на функцијата на член на Советот како и 
право на дневница соласно со' одредбите од чл. 12, 
13 и 14 на овој закон. 

Член на Советот на федерацијата има право на 
надоместок за користење на годишниот одмор во 
смисла на членот 15 од овој закон. При утврдува-
њето на износот на овој надоместок се зема предвид 
и додатокот за вршење на функцијата. 

Член 24 
На функционерите на работни и други органи-

зации, што според посебен сојузен закон ги име-
нува Сојузната скупштина, пресметковниот основ 
на личните доходи им го определува Администра-
тивната комисија. 

Работна или друга организација во која функ-
ционер ја врши функцијата може со свој општ акт 
да утврди повисок пресметковен основ на личниот 
доход од износот утврден според ставот 1 од овој 
член. 

На функционерите од ставот 1 на овој член не 
се применуваат другите одредби од овој закон. 

IV. Липши доходи на судиите на Уставниот суд на 
Југославија, на Врховниот суд на Југославија и на 

Врховниот стопански суд 
Член 25' 

Личните доходи на судиите на Уставниот суд на 
Југославија, на Врховниот суд на Југославија и на 
Врховниот стопански суд ги определува Админи-
стративната комисија во рамките на распоните 
утврдени со одлука на Сојузниот собор. 

Член 26 
Одредбите од чл. 12, 15, 20, 21 и 22 став 2 на овој 

закон согласно се применуваат и на судиите на 
Уставниот суд на Југославија, Врховниот суд на 
Југославија и Врховниот стопански суд. 

V. Преодни и завршни одредби 
Член 27 

Административната комисија го утврдува начи-
нот на кој се пресметува надоместокот според чле-
нот 2 од овој закон. 

Член 28 
До донесувањето на прописите од членот 11, 16, 

17 и 25 на овој закон во поглед на определувањето 
на износот на надоместокот на трошоците за врше-
ње на пратеничката функција, износот на личните 
доходи и додатоците за вршење на функцијата на 
функционерите од членот 16 на овој закон и на 
членовите на Советот на федерацијата, како и на 
височината на личниот доход на судиите на Устав-
ниот суд на Југославија, Врховниот суд на Југо-
славија и Врховниот стопански суд, ќе се приме-
нуваат одредбите од Одлуката за привременото ре-
гулирање на надоместоците на сојузните пратеници 
и на функционерите што ги избира или именува 
Сојузната скупштина („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/63, 45/63, 17/64 и 35/65). 

Член 29 
Одредбите од членот 15 од овој закон ќе се при-

менуваат од 1 јануари 1966 година. 
Член 30 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 



Среда. 13 јули 1966 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број. 28 — Страна 551 

335. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕ-
БА НА СРЕДСТВАТА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗГРАДБА 
НА АДМИНИСТРАТИВНИ И УПРАВНИ ЗГРАДИ 

Се прогласува Законот за употреба на средства-
та наменети за изградба на административни и 
управни згради, што го усвои Сојузната скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 5 јули 1966 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 5 
јули 1866 година. 

П. Р. бр. 442 
6 јули 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Најдел*, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НАМЕНЕТИ ЗЛ 
ИЗГРАДБА КА АДМИНИСТРАТИВНИ И УПРАВ-

НИ ЗГРАДИ 
Член 1 

За административните и управните згради што 
ќе се градат во периодот од 1987 до 1970 година, да-
вателите иа кредити и инвеститорите се должни од 
средствата од кои го вршат финансираното на ин-
вестициите, при секоја исплата за тие инвестиции, 
да пресметаат 40% од износот на исплатата и тој 
износ да го уплатат на посебна сметка кај Службата 
на општественото книговодство кај која давателот 
на кредитот односно инвеститорот има жиро-сметка. 

Член 2 
По исклучок од одредбата на членот 1 од овој 

закон, на исплатите за изградбата на администра-
тивна или управна зграда што се гради да замени 
административна односно управна зграда уништена 
поради пожар, поплава или друга елементарна не-
погода, не се врши пресметување и уплатување на 
40°/о од износот на тие исплати. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

336. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија 

на Основниот закон за работните односи што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 6 јули 1966 година и на седницата 
на Организационо-нолитичкиот собор од 30 јуни 
1966 година. 

П. Р. бр. 466 
6 јули 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕШЕ?А НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

Член 1 
Во Основниот закон за работните односи („Слу-

жбен лист на СФРЈ", бр. 17/65 и 21/65) членот 4 се 
менува и гласи: 

„Работните односи се остваруваат БО организи-
рана работа во која секој работник има определено 
работно место односно работа во рамките ка опре-
деленото работно место (во понатамошниот текст: 
работно место). Работните места се утврдуваат во 
општиот акт на работната организација." 

Член 2 
Во членот 15 на Законот се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„(2) Синдикалната организација може работник, 

на негово барање или согласност, да застапува во 
остварувањето на неговите права од работните 
односи". 

Член 3 
Членот 18 се лденува и гласи: 
„(1) Работната заедница е должна по пат на јав-

ните средства за информации да го огласи секое 
слободно работно место за кое одлучила да го по-
полни, како и условите за работа на тоа работно 
место. 

(2) Општинскиот завод за замолување работни-
ци е должен секое слободно работно место пријавено 
заради пополнување да го огласи веднаш и на на-
чинот што им е достапен на граѓаните. 

(3) Огласувањето на слободните работни места 
на начинот предвиден од ставот 2 на овој член, се 
смета како да е извршено со јавните средства за 
информации во смисла на ставот 1 од овој член." 

Член 4 
Во членот 19 ст. 2 и 3 се бришат. 

Член 5 
По членот 19 се додава нов член 19а, кој гласи: 
„(1) Работник што сака да стапи на работа во 

работна организација мора да наполни најмалку 
петнаесет години живот и да ги исполнува општи-
те здравствени услози. 

(2) Посебните услови за пополнување на работ-
ните места се утврдуваат со општиот акт на работната 
организација. Овие услови се утврдуваат според спе-
цифичностите на работниот процес и работите што 
се вршат на работното место, а содржат барања што 
треба работникот да ги исполнува во поглед на 
стручните и други работни способности потребни за 
вршење работи на работното место (стручна спрема 
и искуство, организациони способности, границите 
на годините на животот, посебните здравствени 
услови и психофизичката способност и др.). 

(3) Посебни услови за определени работни ме-
ста можат да се пропишат и со закон или пропис 
на извршниот совет." 

Член 6 
Во членот 20 се додава нов став 1, кој гласи: 
„(1) Работната заедница може да врши проверу-

вање на стручните и други работни способности на 
работникот и пред неговото примање на работа ЕО 
работната организација (аудиција, писмена работа 
или други форми на претходно проверување на 
способноста на работникот)." 

Досегашните ст. 1 и 2 стануваат нови ст. 2 и 3, 
а во досегашниот став 3 кој станува нов став 4 збо-
ровите: „во обемот што е неопходен" се заменуваат 
со зборовите: ,.во обемот и за времето што се не-
опходни". 

Досегашниот став 4 кој станува нов став 5, 
се менува и гласи: 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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„(5) Работната заедница со општиот акт утврду-
ва: кога конечното примање на работник на опреде-
лено работно место се обусловува со пробна работа; 
видот и обемот на работните задачи што ќе ги врши 
работникот во текот на пробната работа; најдолгото 
време на траењето на пробната работа за секое од-
делно работно место; органите што ќе го следат и 
оценуваат извршувањето на задачите определени за 
пробна работа." 

Досегашниот став 5 станува нов став 6 DO кој 
втората реченица се менува и гласи: „На таков ра-
ботник му престанува работата во работната орга-
низација со денот на врачувањето на конечното ре-
шение донесено врз основа на оценката на резулта-
тот на пробната работа." 

Досегашниот став G станува нов став 7. 

Член 7 
Членот 21 став 1 се менува и гласи: 
„(1) Работната заедница со статутот или со друг 

општ акт ги определува работните места што се по-
полнуваат со конкурс." 

Во ставот 3 по зборот: „закон" запирката се за-
менува со зборот: „или", а зборовите: „или со општ 
акт на работната организација" се бришат. 

Член 8 
Во членот 22 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„(3) Ако на конкурсот не се пријават канди-

дати или се пријават кандидати што не ги испол-
нуваат условите од огласот за конкурсот, конкурсот 
се повторува. Ако ниту повторниот конкурс не 
успее, органот определен за избор на кандидатот 
може да одлучи работното место привремено да се 
пополни со работник што не ги исполнува сите 
услови од огласот за конкурсот. Во тој случај, так-
виот работник се распоредува односно се прима на 
работа на определено време додека работното место 
не се пополни по пат на конкурс, но најдолго за 
една година." 

Досегашните ст. 3 до 9 стануваат нови ст. 4 
до 10. 

Во новиот став 10 по зборовите: „со статутот" се 
додаваат зборовите: „или со друг општ акт". 

Член 9 
Во членот 30 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) Работната заедница може според барањето 

на работниот процес'да распореди работник на дру-
го работно место ако условите што се бараат за тоа 
работно место им одговараат на стручните и други 
работни способности на работникот." 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„(2) Работник што на работ [ЈОТО место успешно 

ги извршува работните задачи може само со своја 
согласност да биде распореден на работно место за 
кое се бараат помали или поголеми стручни и дру-
ги работни способности од оние што ги има работ-
никот." 

Досегашниот став 2 станува нов став 3. 
По новиот став 3 се додаваат два нови става 

кои гласат: 
„(4) Работната заедница може во исклучителни 

околности недостаток на суровини или друг мате-
ријал, замена на ненадејно отсутен работник или 
други неодложни случаи утврдени со општ акт) 
привремено да распореди работник без негова со-
гласност на друго работно место кое бара непосред-
но пониски стручни и други работни способности од 
работното место на кое работи, и тоа само онолку 
време колку што траат тие околности. 

(5) Работната заедница со статутот или со друг 
општ акт може да овласти и одделен работник да ги 
донесува решенијата од ст. 3 и 4 на овој член. При-
говорот против таквото решение не го одлага извр-
шувањето на решението." 

Досегашниот став 3 станува нов став 6, и во 
него, зборовите: „седиштето на работната органи-
зација" се заменуваат со зборовите: „дотогашната 
работа". 

Член 10 
Во членот 31 став 1 по зборовите: „со статутот" 

се додаваат зборовите: „или со друг општ акт". 

Член 11 
Во членот 38 на крајот на првата реченица, на-

место точка се става запирка и се додаваат зборо-
вите: „а во училишта и други воннаставни активно-
сти, во согласност со програмата за работа на работ-
ната организација"; а во втората реченица, по збо-
рот: „подготвување" се додаваат зборовите: „и други 
воннаставни активности". 

Член 12 
Во членот 41 став 1 по зборовите: „со закон" се 

става запирка а зборовите: „и со статутот", се заме-
нуваат со зборовите: „со статутот или со друг општ 
акт". 

Член 13 
Во членот 43 став 3, по зборовите: „е должна" 

се става запирка и се додаваат зборовите: „согласно 
со одредбите од ст. 1 и 2 на овој член,". 

Ставот 4 се менува и гласи: 
„(4) За донесување на решение за воведување 

работа што трае подолго од полното работно време 
во смисла на ст. 1 и 2 од овој член, работната заед-
ница може со статутот или со друг општ акт да 
овласти и одделен работник. Приговорот против 
таквото решение не го одлага извршувањето на ре-
шението". 

Член 14 
Во членот 44 во вториот ред по зборот: „време" 

се става запирка и се додаваат зборовите: „освен 
во случајот од членот 43 став 1 на овој закон,". 

Член 15 ' 
Во членот 45 став 2 по зборовите: „со статутот" 

се додаваат зборовите: „или со друг општ акт". 

Член 16 
Во членот 48 став 1 по зборовите: „со статутот" 

се додаваат зборовите: „или со друг општ акт"; а 
наместо зборот: „утврдат" се става зборот: „уредат". 

Член 17 
Во членот 61 по зборовите: „со статутот" на обе-

те места се додаваат зборовите: „или со друг општ 
акт". 

Член 18 
Во членот 62 став 3 зборовите: „во секоја годи-

на" се заменуваат со зборовите: „кај иста работна 
организација во секоја календарска година". 

Ставот 4 се менува и гласи: 
„(4) Ако работник што не ги исполнил услови-

те од ставот 3 на овој член премине на работа во 
друга работна организација најдоцна во рок од три 
работни денови од денот кога му престанала работа-
та во поранешната работна организација, се здсби-

. ва со правото на користење на годишниот одмор кај 
работната организација во која преминал — по 11 
месеци работа сметајќи го и времето поминато на 
работа во работната организација од која пре-
минал". 

По ставот 4 се додаваат три нови става, кои 
гласат: 

„(5) На работникот на кој му престанува работа-
та во работната организација во смисла на членот 
32 став 3, членот 96 став 1, чл. 97, 98, 104, 105, 111 
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став 2 и членот 112 став 2 на овој закон пред кори-
стењето на годишниот одмор на кој се здобил со 
право, работната заедница е должна да му обезбе-
ди користење на годишниот одмор до разрешува-
њето од должност ако работната организација во 
која стапува на работа не прифатила на работникот 
да му обезбеди користење на годишниот одмор. 

(6) По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, користењето на годишниот одмор може да се 
пренесе од текуштата во наредната календарска го-
дина за членовите на посада на трговски бродови 
на поморскиот и речниот сообраќај, како и за ра-
ботниците на работа ЕО странство, под условите 
утврдени со општ акт на работната организација. 

(7) Работникот што го започнал користењето на 
годишниот одмор на крајот на календарската годи-
на го продолжува користењето на годишниот одмор 
без прекин и во наредната година". 

Член 19 
По членот 62 се додава нов член 62а, кој гласи: 
„(1) Работник што ќе стапи на работа на опре-

делено време за вршење сезонски работи, има пра-
во на одмор ако таа работа траела најмалку 6 месе-
ци непрекинато. 

(2) Одморот во смисла на ставот 1 од овој член 
' работната заедница го определува на тој начин што 
за секој еден месец непрекината работа одобрува 
најмалку еден ден одмор. За време на користењето 
на овој одмор на работникот му припаѓаат сите пра-
ва што ги има работник за време на користењето на 
годишниот одмор." 

Член 20 
Во членот 63 став 3 по зборовите: „префектури" 

запирката се брише и се додаваат зборовите: „или 
работа во лепрозориум", а на крајот на ставот збо-
ровите: „со закон определени случаи" се заменуваат 
со зборовите: „случаи кога поради посебни услови 
на работата работникот работи со работно време по-
кратко од 42 часа седмично (член 37) или кога е тоа 
определено со закон." 

Член 21 
По членот 63 се додава нов член 63а, кој гласи: 
„(1) Годишниот одмор на наставниот и воспит-

ниот персонал во училишта и други воспитни уста-
нови се користи за време на летниот училишен рас-
пуст и може да трае најдолго колку и летниот учи-
лишен распуст. 

(2) Ако е со закон или со статут определено, 
наставниот персонал на училишта и други воспитни 
установи може за време на летниот училишен ра-
спуст да се повикува на курсеви за стручно усовр-
шување или заради вршење други должности во 
врска со подготовките за почетокот на училишната 
година, како и заради вршење на наставно-воспит-
ните активности што ги организира училиштето 
односно воспитната установа за времето на овој ра-
спуст. Во тие случаи должината на годишниот одмор 
на наставниот и воспитниот персонал им се опреде-
лува со општ акт во согласност со овој закон." 

Член 22 
Членот 70 се менува и гласи: 
„За време на годишниот одмор работникот има 

право на надоместокот на личниот доход чија ви-
сочина се утврдува со општиот акт на работната 
организација. Овој надоместок не може да биде 
помал од просечната аконтација на личниот доход 
за периодот утврден со општиот акт." 

Член 23 
Во членот 72 став 1 зборовите: „во износот и на 

начинот од членот 71 на овој закон" се заменуваат 
со зборовите: „со општиот акт". 

На крајот на ставот 1 се додава нова реченица 
која гласи: „Со општиот акт можат да се утврдат 
итните случаи во кои ова отсуство го одобрува овла-
стениот поединец во работната заедница.". 

Член 24 
Во членот 73 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„(3) Во случај на мртвороден дете или ако дете 

умре пред истекот на породилното отсуство, работ-
ничката има право да го користи ова отсуство и на-
таму онолку колку што според наодот на лекарот и 
е потребно да се закрепи од раѓањето и психичката 
состојба предизвикана со загубата на детето, а во 
секој случај најмалку 30 дена.". 

Член 25 
Во членот 74 запирката и зборовите: „заради 

свршување лични работи" се бришат. 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Највисокиот орган на управувањето на ра-

ботната организација може да го одобри отсуството 
од ставот 1 на овој член ако се согласи работникот 
да биде упатен на работа во странство во рамките на 
меѓународната техничка соработка.". 

Член 26 
Во членот 85 став 1 по запирката зад заградата 

се додаваат зборовите: „што. се смета за потешка 
повреда на работната должност,". 

Во ставот 2 по зборот: „поведување" се додаваат 
зборовите: „и водење на претходната". 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„(3) Работната заедница со општ акт ги утврду-

ва и роковите на застареноста за поведување и во-
дење на постапката и за извршување на мерките 
изречени поради повредите на работните должно-
сти со тоа што рокот на застареноста за поведување 
и водење на постапката да не може да биде подолг 
од шест месеци од денот на сторената повреда а ро-
кот за извршување на изречената мерка да не може 
да биде подолг од 30 дена од денот на правносил-
носта на одлуката со која е изречена мерката.". 

По ставот 3 се додаваат два нови става кои 
гласат: 

„(4) За работниците — членови на посада на 
брод или на друго сообраќајно средство и за работ-
ниците на работа во странство со општиот акт на 
работната организација може да се определи роко-
вите од ставот 3 на овој член да започнуваат да те-
чат со денот на враќањето на работникот во местото 
на работа во земјата. 

(5) Ако дејствието со кое е сторена повредата 
на работната должност повлекува и кривична од-
говорност, поведувањето и водењето на постапката 
застарува за 6 месеци од денот на дознавањето за 
таа повреда и за сторителот, но постапката за повре-
да на работната должност не може да се води по на-
станувањето на застареноста на кривичнато го-
нење.". 

Член 27 
Во членот 88 став 1 зборовите: „работничкиот 

совет на работната организација или работната заед-
ница на работната единица чиј член е тој" се заме-
нуваат со зборовите: „работната единица на работ-
ната организација или на фабриката односно погонот 
или на работна единица чиј член е тој, односно 
нивниот највисок орган на управувањето.". 

Член 28 
Во членот 90 се додаваат пет нови става кои 

гласат: 
„(2) Во општиот акт работната заедница може 

да ги утврди случаите и условите под кои работ-
никот може да се отстрани од работното место на 
кое работи или од работната организација ако npo-v 
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тие него е поведена кривична постапка поради дело 
сторено при работата или во врска со работата или 
е подаден предлог за поведување постапка за изре-
кување на мерката исклучување од работната заед-
ница, или ако е затечен во вршењето на потешка 
повреда на работната должност. 

(3) Одлуката за отстранување на работник од 
работно место може да је донесе и овластениот по-
единец во работната заедница, а одлуката за отстра-
нување од работната организација — органот на 
управувањето или друг колективен орган определен 
со општиот акт на работната организација. 

(4) За време на оддалечување^ од работното 
место работникот се распоредува на друго работно 
место што им одговара или приближно им одго-
вара на неговите стручни и други работни способно-
сти. На работникот отстранет од работната организа-
ција, му припаѓа за тоа време надоместок на про-
сечната аконтација на личниот доход за периодот 
утврден со општиот акт на работната организација. 

(5) Ако одлуката од ставот 3 на овој член не ја 
донесол работничкиот совет или управниот одбор 
односно друг соодветен орган на работната органи-
зација, органот или овластениот поединец што ја 
донесол таквата одлука е должен да ја изнесе на 
првата седница на управниот одбор односно другиот 
соодветен орган. Управниот одбор односно другиот 
соодветен орган може да ја потврди, укине или по-
ништи одлуката за отстранување на работникот. 

(6) Отстранувањето од работното место или од 
работната организација може да трае најдолго до 
конечната одлука за повредата на работната долж-
ност и вината на работникот.". 

Член 29 
Во членот 91 по зборот: „од" се додава зборот: 

„крајна". 

Член 30 
Членот 93 се менува и гласи: 
„(1) Постоењето на штета и околностите под кои 

настанала таа, нејзината височина и кој ја преди-
звикал штетата ги утврдува комисија што ја фор-
мира органот на управувањето определен со општ 
акт односно органот определен за изрекување мерки 
поради повреди на работните должности ако ште-
тата е предизвикана со повреда на работна долж-
ност. 

(2) Ако работникот одбие да ја надомести ште-
тата утврдена во смисла на ставот 1 од овој член, 
работната организација може да го оствари тој на-
доместок на штета со тужба пред суд од општа над-
лежност.". 

Член 31 
Во членот 94 став 1 зборовите: „со материјал-

ните" се бришат. 

Член 32 
Во членот 95 зборовите: „од невнимателност" се 

заменуваат со зборовите: „од крајна невнимател-
ност". 

Член 33 
По членот 95 се додава нов член 95а, кој гласи: 
„(1) Од оправдани причини работник може да 

се ослободи од плаќањето на надоместокот на ште-
тата делумно или во целина, освен ако штетата е 
предизвикана намерно. 

(2) Решението за ослободување од плаќањето на 
надоместокот на штета го донесува највисокиот ор-
ган на управувањето на работната организација." 

Член 34 
Во членот 96 став 1 по зборовите: „со статутот" 

се додаваат зборовите: „или со друг општ акт". 
Ст. 3 и 4 се менуваат и гласат: 
„(3) Ако работник самоволно престане со ра-

бота во работната организација противно на одред-
бите од ст. 1 и 2 на овој член, сторува тешка пов-
реда на работната делжност поради каја се исклучу-

ва од работната заедница. Се смета дека работникот 
самоволно престанал со работа и кога неоправдано 
ќе изостане од работното место онолку време кол-
ку што е тоа утврдено со статутот. За овие случаи 
работната заедница со општ акт го определува по-
себниот начин на утврдување на фактот самоволен 
престанок со работа и органот за донесување на 
решението за престанок на работата на работник во 
работната организација. Врз основа на конечното 
решение за исклучување од работната заедница на 
работникот му престанува работата во работната 
организација со денот на самоволниот престанок со 
работа. 

(4) Работникот што самоволно ќе престане со 
работа е должен да и ја надомести на работната 
организација штетата што је предизвикал со так-
вата постапка.". 

Член 35 
Во членот 97 став 2 по зборовите: „со статутот" 

се додаваат зборовите: „или со друг општ акт". 

Член 36 
Во членот 99 став 1 по зборовите: „укинување 

на работното место" се додаваат зборовите: „или 
намалување на бројот на работниците на работното 
место". 

Во ставот 2 зборовите: „поради укинување на 
работното место" се бришат. 

Член 37 
Во членот 100 во вториот и третиот ред, наместо 

зборовите: „поради укинување на работното место" 
се ставаат зборовите: „во смисла на членот 99 од 
овој закон", а во седмиот ред, по зборот: „место" се 
додаваат зборовите: „или го зголеми бројот на ра-
ботниците на работното место". 

По досегашниот текст, кој станува став 1 се 
додава нов став 2, кој гласи: 

„(2) Одлуката за престанок на работата на ра-
ботникот во работната организација задолжително 
содржи поука за начинот на остварување на право-, 
то за повторно стапување на работа во работната 
организација во смисла на ставот 1 од овој член, 
а во согласност со општиот акт". 

Член 38 
Во членот 103 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„(3) По исклучок, работната заедница може да 

донесе одлука за престанок на работата во работ-
ната организација на работник — член на работ-
ничкиот совет или на управниот одбор односно на 
други соодветни органи на управувањето на работ-
ната организација, во случај на укинување на ра-
ботната единица во која работи тој, а нема мож-
ности да се распореди тој на друго соодветно работно 
место во работната организација.". 

Член 39 
Во членот НО текстот зад последната точка и 

запирка се менува и гласи: „ако работник биде осу-
ден на казната затвор во траење подолго од три 
месеци — со денот на стапувањето на издржување 
на казната, односно ако му биде изречена мерка за 
безбедност, воспитна или заштитна мерка во тра-
ење подолго од три месеци, поради што мора да 
биде отсутен од работа — со денот на почетокот на 
примената на мерката." 

Член 40 
Во членот 111 став 1 по зборот: „директор" за-

пирката се брише, а зборовите: „во смисла на про-
писите за изборот на органите на управувањето" се 
заменуваат со зборовите: „поради тоа што не е име-
нуван на повторниот избор,". 

Во ставот 2 во претпоследниот ред, наместо збо-
ровите: „рокот што е определен со статутот" се ста-
ваат зборовите: „определениот рок". 

Член 41 
Во членот 118 во ставот 1 по првата реченица 

се додава нова реченица која гласи: „Работникот 
има право на приговор и кога надлежниот орган во 
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работната организација не ќе донесе првостепено 
решение во рок од 15 дена од денот на поднесува-
њето на барањето или другиот поднесок на работ-
никот." На крајот на втората реченица, наместо 
точка се става запирка и се додаваат зборовите: 
„односно од истекот на рокот во кој првостепениот 
орган бил должен да го донесе решението." 

На крајот "од ставот 5 наместо точка се става 
запирка и се додаваат зборовите: „ако не е опре-
делено поинаку со закон". 

Член 42 
Зад членот 120 се додава нов член 120а, кој 

гласи: 
„Кога со тужба се напаѓа конечно решение по-

ради повреда на постапката, судот ќе го поништи 
таквото решение само ако утврди дека е во пра-
шање повреда што битно влијаела врз законитоста 
на решението против кое е поднесена тужбата." 

Член 43 
Бо членот 121 втората реченица се брише. По 

досегашниот текст, кој станува став 1 се додаваат 
два нови става кои гласат: 

„(2) Ако одлучи работникот да се врати на 
дотогашното работно место, судот на барање од ра-
ботникот ќе пресуди и за надоместокот на штетата. 

(3) Работникот за кој со правносилна одлука на 
суд е определено да се врати на дотогашното ра-
ботно место, за времето за кое не бил на работа ги 
има сите права што се здобиваат и се остваруваат 
на работа и по основот на работа.4'. 

Член 44 
Членот 124 се менува и гласи: 
„Со статутот на работната организација може 

да се определи работна заедница на фабрика, по-
гон или друга работна единица да има овластувања 
што во смисла на овој закон ги има работна заед-
ница на работната организација во поглед на уре-
дувањето на сите или одделни прашања од работ-
ните односи.". 

Член 45 
-Во членот 125 по зборовите: „на функции ут-

врдени со закон", се брише запирката и се додаваат 
зборовите: „како и работниците избрани за функ-
ционери на постојани должности во општествено-
-политички организации,". 

Член 46 
Во членот 133 став 2 во четвртиот ред наместо 

зборот „или" се става: зборот „и". 

Член 47 
Во членот 137 став 1 по зборовите: „членот 

19 став 3" се додаваат зборовите: „членот 20 став 5". 

Член 48 
Во членот 138 став 1 на крајот на точката 10 

точката се заменува со точка и запирка и по тоа 
се додава нова точка 11, која гласи: 

„11) ако склучи договор за граѓанскоправен од-
нос противно на одредбите од членот 133 на овој 
закон.". 

Член 49 
Во членот 139 став 1 точката 1 се менува и 

гласи: 
„(1) Ако јавно не огласи слободно работно мес-

то што пополнува или не му го пријави па заводот 
за заложување заради огласување (член 18);" 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„(3) Со казната од ставот 1 на овој член ќе се 

казни завод за запослување на работниците ако не 
го огласи слободното работното место што му е при-
јавено заради пополнување и огласување, а со каз-
ната од ставот 2 одговорното лице во заводот (член 
18 став 2)." 

Член 50 
Во членот 144 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„(4) Полното работно време во работните орга-

низации што ќе се основат по влегувањето во сила 
на овој закон изнесува 42 часа седмично. 

Член 51 
Во членот 146 став 1 зборовите: „во рок од 

една година од денот на влегувањето во сила на 
овој закон" се заменуваат со зборовите: „до 31 де-
кември 1966 година". 

Член 52 
Во членот 147 се брише ставот 2. 

Член 53 
По членот 148 се додава нов член 148а, кој 

гласи: 
„Во постапката за остварување на правата и 

должностите на работниците, што е започната пред 
влегувањето во сила на ОБОЈ закон, ќе се Применат 
прописите што важеле дотогаш". 

Член 54 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Основниот закон за работните односи. 

Член 55 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

337. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 ед 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ВОВЕДУВАЊЕ 

42-ЧАСОВНА РАБОТНА СЕДМИЦА 

Се прогласува Законот за измена на Основ-
ниот закон за воведување 42-часовна работна сед-
мица, што го усвои Сојузната скупштина на сед-
ницата на Сојузниот собор од 17 јуни 1966 година 
и на седницата на Оргаиизационо-политичкиот со-
бор од 30 јуни 1966 година, 

П. Р. бр. 431 
1 јули 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ВО-
ВЕДУВАЊЕ 42-ЧАСОВНА РАБОТНА СЕДМИЦА 

Член 1 
Во Основниот закон за воведување 42-часовна 

работна седмица („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17 65) во членот 6 став 1 зборовите: „Најдоцна во 
рок од една година од денот на влегувањето во 
сила на овој закон" се заменуваат со зборовите: 
Најдоцна до 31 декември 1966 година". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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338. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ПРИ РА-

БОТАТА 
Се прогласува Законот за измена на Основниот 

закон за заштита при работата, што го усвои Со-
јузната скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од 17 јуни 1966 година и на седницата на Социјално-
здравствениот собор од 29 јуни 1966 година. 

П. Р. бр. 433 
1 јули 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЗА-

ШТИТА ПРИ РАБОТАТА 

Член 1 
Во Основниот закон за заштита при работата 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65) во членот 123 
став 1 зборовите: „во рок од една година од денот 
на влегувањето во сила на овој закон" се замену-
ваат со зборовите: „до 31 декември 1966 година". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

339. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТ-

НИТЕ ИСПРАВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ДРЖАВЈАНИ 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за патните исправи на југосло-
венските државјани, што го усвои Сојузната скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 17 јуни 
1936 година и на седницата на Организационо-по-
литичкиот собор од 30 јуни 1966 година. 

П. Р. бр. 430 
1 јули 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ-

ТЕ ДРЖАВЈАНИ 
Член 1 

Во Законот за патните исправи на југословен-
ските државјани („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65) членот 9 се менува и гласи: 

„Визата што се внесува во поморската книшка 
и во брода реката книшка, во личниот пасош на 
членовите на посадата на воздухоплов, како и во 
патните исправи на службениот персонал во меѓу-
народниот сообраќај издадени врз основа на меѓу-
народен договор, ја издаваат поверенствата за 
контрола на патничкиот сообраќај преку држав-
ната граница. 

Поверенствата за контрола на патничкиот со-
обраќај преку државната граница можат во 
исклучително итни случаи на граничниот премин 
да издаваат виза и на секоја друга патна исправа." 

Член 2 
Во членот 15 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи; 
„Државниот секретар за народна одбрана ќе 

пропише во кои случаи нема да се издаде одобре-
ние од ставот 1 на овој член." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 3 
Членот 38 се менува и гласи: 
„Визата, по правило, се издава со рок на ва-

жењето од една година. 
Визата на поморската книшка и бродарска 

книшка се издава со рок на важење од три го-
дини. 

Визата заради постојан престој во странство 
се издава со рокот на важењето на пасошот, а 
визата за патување со заеднички пасош — со рок 
на важење до една година. 

Визата се издава за едно патување, повеќе па(-
тувања или неограничен број патувања. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски 
пропис^ за условите за издавање визи за едно па-
тување, повеќе патувања или неограничен број па-
тувања." . v 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

340. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРО-
ЛА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Се прогласува Законот за контрола на предме-
тите од скапоцени метали, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 
6 јули 19о6 година и на седницата на Организацио-
но-политичкиот собор од 30 јуни 1966 година. 

П. Р. бр. 450 
6 јули 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА КОНТРОЛА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПО-

ЦЕНИ МЕТАЛИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Предмети од скапоцени метали можат да се 

пуштаат во промет само ако според својот состав и 
содржина на скапоцениот метал (финоста) им одго-
вараат на условите пропишани со овој закон. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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Член 2 
Како предмети од скапоцени метали, во смисла 

на овој закон, се подразбираат: накит, украси и 
други предмети изработени од злато, сребро и пла-
тина, односно од легури на овие метали. 

Член 3 
Предметите од скапоцените метали пред пушта-

њето во промет подлежат на задолжително испи-
тување и жигосување според одредбите од овој 
закон. 

II. Состав и финост на предметите од скапоцени 
метали 

Член 4 
Предмети од скапоцени метали можат да се 

произведуваат од легури, и тоа: 
1) од злато со сребро, злато со бакар или зла-

то со сребро и бакар (златни предмети); 
2) од сребро со бакар (сребрени предмети); 
3) од платина со сребро и бакар (предмети од 

платина). 

Член 5 
На легурите од членот 4 ria овој закон можат 

да им се додаваат и други метали. 
Производителот е должен при поднесувањето на 

жигосување на предметите од ставот 1 на овој член 
да назначи кои метали и во која количина & се до-
дадени на легурата. 

Иридиумот што се наоѓа во легура на предмет 
од платина се смета како платина. 

Предметите од сребро што се позлатени се сме-
таат како предмети од сребро. 

Член 6 
Финоста на златото, среброто и платената во 

предметите од скапоцени метали се означува во 
илјадни делови на нивната маса (ХДООО). 

Предметите од скапоцени метали мораат да ги 
имаат следните степени на финост: 

Ц златни предмети: 
I степен финост — 950 ил јадни 

II степен финост — 840 ил јадни 
III степен финост — 750 ил јадни 
IV степен финост — 583 ил јадни 

2) сребрени предмети: 
I степен финост — 950 ил јадни 

II степен финост — 900 илјадни 
III степен финост — 800 илјадни 

3) предмети од платина: 
950 ил јадни (950/1000). 

Член 7 
Предметите од скапоцени метали што имаат 

финост поголема од финоста пропишана за опре-
делен степен во членот 6 на овој закон, а помала 
од наредниот повисок степен, се сметаат како да 
ја имаат финоста на тој определен степен. 

Член 8 
Производителот е должен предметот од скапо-

цен метал да го обележи со својот знак (знакот на 
производителот) и со ознаката на степенот на фи-
носта. 

Производителот не може врз предметите од ска-
поцени метали да става други знаци освен знакот 
на производителот и ознаката на степенот на фи-
носта. 

Знакот на производителот мора да биде реги-
стриран кај Управата за мерки и скапоцени метали. 

III. Испитување и жигосување на предмети од ска* 
поцеви метали 

Член 9 
Предметите од скапоцени метали поед пушта-

њето во промет подлежат на задолжително испиту-
вање БО поглед на составот и финоста. 

Исправноста на предметите од скапоцени ме-
тали во поглед на составот и финоста се потврдува 
со натиснување на пропишаниот жиг. 

Член 10 
На задолжително испитување и жигосување не 

подлежат: 
1) апарати и инструменти што служаат за ис-

тражувачки цели. апарати и инструменти што слу-
жат за здравствени цели, средства за производство 
и средства за лабораториски испитувања; 

2) ковано злато, сребро и платина (златници, 
дукати, пари), освен ако се во неразделива врска 
со други предмети; 

3) предмети од скапоцени метали што се пот-
полно прев лечени со емајл, скапоцен камен, би-
сер или со други слични предмети; 

4) предмети од скапоцени метали од постаро 
производство што имаат научна, уметничка, исто-
риска или културна вредност; 

5) окови на скапоцен камен, бисер или друг 
предмет ка ј кои масата, на скапоцениот метал е 
незначителна; 

6) перца за пенкала. 

Член 11 
Предметите од скапоцени метали што се наме-

нети за извоз не подлежат на задолжително испи-
тување и жигосување ако извозникот поднесе доказ 
дека странскиот увозник бара тие предмети да не 
се жигосат или да имаат поинаков состав и финост 
отколку што е пропишано тоа со овој закон. 

Член 12 
Предметите од скапоцени метали во лична соп-

ственост подлежат на задолжително испитување и 
жигосување само ако имателот ги пушта во промет. 

Органот на контролата е должен, на барање од 
имателот на предметот од скапоцен метал, да из-
врши испитување и жигосување на таков предмет 
иако имателот предметот не го пушта во промет. 

Одредбата од ставот 2 на овој член се однесува 
и на предметот од скапоцен метал во лична соп-
ственост што Не го поднесе на жигосување работна 
организација или занаетчиски дуќан на самостоен 
занаетчија по извршената поправка или преработ-
ка на тој предмет. 

Ако при испитувањето се утврди дека предме-
тот од скапоцен метал го нема ниту најнискиот 
степен на финост од членот 6 на овој закон, так-
виот предмет ќе му се врати на неговиот имател 
нежигосан. 

Член 13 
АКО жигосан предмет од скапоцен метал биде 

изменет или преработен, пред пуштањето во про-
мет мора повторно да се поднесе на испитување и 
жигосување. 

Член 14 
Испитувањето и жигосувањето на предметите 

од скапоцени метали го вршат органите на упра-
вата за мерки и скапоцени метали (во понатамо-
шниот текст: органите на контролата). 

Член 15 
Производителите се должни на органот на кон-

тролата, при поднесувањето на предметите од ска-
поцени метали на поштување и жигосување, да 
поднесат писмена пријава во која ќе се означи ви-
дот на предметот; бројот на парчињата, масата и 
составот на легурата. 

За увезени предмети од скапоцени метали како 
пријава се смета царинската декларација, што е 

(950/1000); 
(840/1000); 
(750/1000); 
(583/1000); 

(950/1000); 
(900/1000); 
(800/1000); 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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должен увозникот на тие предмети да му ја поднесе 
на органот на контролата. 

Член 16 
Ако органот на контролата со испитување утвр-

ди дека поднесениот предмет од скапоцен метал ја 
има финоста од членот 6 на овој закон, ќе изврши 
жигосување на предметот. 

Ако СО испитување се утврди дека поднесениот 
предмет го нема ниту најнискиот степен на финост 
од членот 6 на ОБОЈ' закон, органот на контролата 
ќе го ускрати жигосувањето. 

Ако со испитување се утврди дека поднесениот 
предмет го нема ниту најнискиот степен на финост 
од членот 6 на овој закон но дека има повеќе од 
200 илјадни делови скапоцен метал во легурата, 
органот на контролата ќе го направи предметот на 
соодветен начин негоден за пуштање во промет (ќе 
го исече, искрши и сл.). 

Одредбата од ставот 3 на овој член не се од-
несува на предметите во лична сопственост на гра-
ѓаните. 

Член 17 
Ако странка не е задоволна со наодот на орга-

нот на контролата, може да бара да се изврши пов-
торно испитување. 

Ако странката и по повторното испитување не 
биде задоволна, може од органот на контролата да 
бара предметот да и се достави на испитување на 
Управата за мерки и скапоцени метали, чиј наод е 
конечен. 

Член 18 
Е забрането пренесување на втиснат жиг врз 

друг предмет од скапоцен метал. 
По извршеното жигосување Ега предмет од ска-

поцен метал не смеат да му се додаваат други туѓи 
тела кои не можат да се видат и да се распознаат. 

Член 19 
За испитувањето и жигосувањето на предмети 

од скапоцени метали се плаќа жиговине. 
Жиговината на предлог од Управата за мерки 

и скапоцени метали, ќе ја пропишува сојузниот се-
кретар за индустрија и трговија во спогодба со со-
јузниот секретар за финансии. 

Член 20 
Управата за мерки и скапоцени метали ја про-

пишува: формата на жиговите за означување на 
финоста, формата на производителскиот знак и на-
чинот на определувањето и обележувањето на фи-
носта. 

Управата за мерки и скапоцени метали ги про-
пишува техничките услови што во поглед на изра-
ботката мораат да ги исполнуваат предметите од 
скапоцени метали што содржат и делови од неска-
поцени метали или други материи (кит, гипс, смо-
ла и ел.). 

Управата за мерки и скапоцени метали, во спо-
годба со сојузниот секретар за здравство и социјал-
на политика, го пропишува начинот на вршењето 
на копро лата и жигосувањето на златни полуфа-
брикати за забно-протетски предмети. 

IV. Промет на предмети од скапоцени метали 

ЧЛен 21 
На прометот на предмети од скапоцени метали 

се примгнуваат општите прописи за прометот на 
стоки, ако со овој закон не е определено поинаку. 

Член 22 
Предмети од скапоцени метали можат да се 

пуштаат ЕО промет само ако се обележени со зна-
кот на производителот и со ознаката на степенот 
на финоста и ако се жигосани на пропишаниот 
начин. 

Увезени предмети од скапоцени метали можат 
да се пуштаат во промет "ако ја имаат ознаката на 
степенот на финоста и ако се жигосани на про-
пишаниот начин. 

Член 23 
Предметите од скапоцени метали што го немаат 

ниту најнискиот степен на финоста пропишан во 
членот 6 од овој закон, но имаат повеќе од 200 ил ја-
дни делови скапоцен метал, во легурата, не се сме-
таат како предмети од скапоцени метали во смисла 
на овој закон и не можат да се пуштаат во промет. 

Предмети од скапоцени метали што имаат фи-
ност од 200 илјадни делови или помала, се сметаат 
како да се произведени од нескапоцени метали. 

Член 24 
Предметите од скапоцени метали мораат во 

продавниците да се држат одвоено од предметите 
од членот 23 став 2 на овој закон, од предметите 
изработени од други метали и од другите стоки, и 
мораат да бидат означени како предмети од Ска-
поцени метали. 

Член 25 
Работните организации и други правни лица 

што се занимаваат со производство или со промет 
на предмети од скапоцени метали, како и занает-
чиските дуќани на самостојните занаетчии што се 
занимаваат со производство, поправка или прера-
ботка на такви предмети (се долнени да ги држат 
сликите на жиговите за означување на финоста на 
предметите од скапоцени метали како и лупи и 
други средства за контрола со помош на кои жиго-
вите и производителските знаци и ознаките на сте-
пенот на финоста можат јасно да се иидат и разли-
куваат. 

Сликите на жиговите и средствата за контрола 
од ставот 1 на овој член се должни работните орга-
низации, другите правни лица и занаетчиските ду-
ќани на самостојните занаетчии да им ги стават на 
располагање на. заинтересираните лица при купу-
вањето, поправката, или преработката на предме-
тите од скапоцени метали. 

V. Надзор и управни мерки 
Член 26 

Надзор над прометот на предмети од скапоцени 
метали вршат органите на пазарната инспекција. 

Во вршењето на работите на надзор од ставот 1 
на овој член органите на пазарната инспекција 
преземаат мерки за кои се овластени со овој закон 
и со Основниот закон за пазарната инспекција. 

Член 27 
Ако орган на пазарната инспекција утврди дека 

предмет од скапоцен метал што се наоѓа во промет 
не е жигосан, а според одредбите од овој закон под-
ложува на жигосување, ќе донесе решение со кое 
ќе ја забрани продажбата на предметот и ќе наре-
ди да се поднесе предметот на жигосување, а еден 
примерок од ова решение ќе му достави и на орга-
нот на контролата. 

Предметот од скапоцен метал за кој е донесено 
решението од ставот 1 на овој член мора веднаш да 
се повлече од промет. 

Жалбата изјавена против решението од ставот 
1 на овој член не го одлага извршувањето на реше-
нието. 

Член 28 
Контрола на исправноста на предметите од 

скапоцени метали во прометот вршат органите на 
контролата. 

VI. Казнени одредби 
Член 29 

Со парична казна до 100.000 динари ќе се каз-
ни за стопански престап работна организација или 
друго правно лице: 
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1) ако пушти во промет предмети од скапоцени 
метали што не ги исполнуваат пропишаните усло-
ви во поглед на составот и финоста (чл. 4, 5 и 6), 
што не се на пропишаниот начин означени и жи-
госани (чл. 9, 22 и 23) или за кои е донесено ре-
шение за забрана на продажбата (член 27); 

2) ако не поднесе на испитување и жигосува-
ње жигосани предмети од скапоцен метал што се 
изменети или преработени (член 13); 

3) ако пренесе отпечатен жиг врз друг предмет 
од скапоцен метал! (член 18); 

4) ако по извршеното жигосување на предмет 
од скапоцен метал му додаде други туѓи тела што 
не можат да се видат и да се разпознаат (член 
18 став 2). 

За дејствие од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во работна организација 
или во друго правно лице со парична казна до 
3.000 динари. 

Член 30 
Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни 

за прекршок работна организација или друго прав' 
но лице: 

1) ако на орган на контролата не му дозволи 
или му го попречува вршењето на надзорот 
(член 28); 

2) ако во продавницата не ги држи предметите 
од скапоцени метали издвоено од .другите стоки 
(член 24); 

3) ако не ги држи или не ги стави на распола-
гање сликите на жиговите за означување на ф и -
носта на предметите од скапоцени метали или 
средствата за контрола на жиговите (член 25). 

За прекршок од ставот 1 на овој член ќе се 
казни' и одговорното лице во работна организација 
или во друго правно лице со парична казна до 500 
динари. 

Член 31 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок имател на самостоен занаетчиски ду-
ќан, ако стори некое од дејствијата од членот 29 
на овој закон, а со парична казна до 3.000 динари, 
ако стори некое од дејствијата од членот 30 на овој 
закон. 

VII. Преодни и завршни одредби 
Член 32 

Предметите од скапоцени метали испитани и 
жигосани пред денот на влегувањето во сила ча 
овој закон, не подлежат на повторно испитување и 
жигосување. 

Член 33 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Уредбата за организацијата и 
работата на Сојузниот уред за мерки и скапоцени 
метали (,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53). 

Член 34 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

341. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
ЅЈугославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕ-
СТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКИТЕ ЗА 
ПРОБНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА СТОПАНСКИ-

ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за престанок на важе-
њето на одлуките за пробното производство на 

стопанските организации, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од б 
јули 1966 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 6 јули 1966 година. 

П. Р. бр. 441 
6 јули 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКИ-
ТЕ ЗА ПРОБНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА СТО-

ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Одлуката за пробното производство на сто-

панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 38/55) и Одлуката за пробното производство 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/57 и 45/58), во деловите во кои се во 
сила, престануваат да важат. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

342-

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 5 јули 1966 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 5 јули 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА КАПА-

ЦИТЕТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЃУБРИЊА 
1. Во Одлуката за финансирање на изградбата 

на капацитети за производство на ѓубриња („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр 9/65) во точката 1 цифра-
та: „3" се заменува со зборовите: „околу 2". 

2. Износите на учеството на федерацијата утвр-
дени во точката 1 и 2 на Одлуката за финансира-
ње на изградбата на капацитети за производство на 
ѓубриња, ќе ги усогласи банката со намалување на 
изградбата на капацитети за производство на ве-
штачко ѓубре од 3 на 2 милиона тони годишно, спо-
ред точката 1 од оваа одлука. 

Износот утврден според ставот 1 од оваа точка 
банката ќе го намали во периодот од 1967 до 1970 
година за 2°/о. 

3. Федерацијата ќе учествува во изградбата на 
капацитетите од точката 1 на Одлуката за финан-
сирање на изградбата на капацитети за производ-
ство на ѓубриња првенствено за развиток на капа-
цитетите на азотни ѓубриња. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 618 

6 јули 1966 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 
Го заменува 

претседателот 
Претседател на Сојузниот собор 

на Стопанскиот собор, Потпретседател, 
Осман Карабеговиќ, е. р. Сергеј Крајгер, е. р. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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343« 345. 

Врз основа на членот 175 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
а во врска со членот 29 став 2 од Законот за Сојуз-
ниот совет за координација на научните дејности 
и за Сојузниот фонд за финансирањето на научни-
те дејности, Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 6 јули 1986 година и на седни-
цата на Просветно-културниот Собор од 21 јуни 
1966 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Се потврдува завршната сметка на Сојузниот 
фонд за финансирање на научните дејности што ја 
усвои Управниот одбор на Сојузниот фонд за ф и -
нансирање на научните дејности на седницата од 
4 февруари 1966 година. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 602 
8 јули 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

Претседател 
на Просветно-културниот 

собор, 
Гуро Кладарич е. P 

Го заменува 
претседателот на 
Сојузниот собор 
Потпретседател, 

Сергеј Крајгер, е. Р 

Врз основа на членот 175 од Удтавот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, а ВФ 
врска со членот 12 став 1 од Законот за Сојузниот 
совет за координација на научните дејности и за 
Сојузниот фонд за финансирање на научните деј -
ности, Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 6 јули 1966 година и на седницата 
на Просветно-културниот собор од 21 јуни 1966 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА СОЈУЗ-
НИОТ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ 

Се потврдува Статутот на Сојузниот фонд за 
финансирање на научните дејности, што го усвои 
Управниот одбор на Сојузниот фонд за финанси-
рање на научните дејности на седницата од 23 
октомври 1965 година. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 600 
8 јули 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

Претседател 
на Просветно-културниот 

собор, 
Гуро Кладарич е. P-

Го заменува 
претседателот на 
Сојузниот собор 
Потпретседател, 

Сергеј Крајгер, е. р. 

344. 

Врз основа на членот 175 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, а 
во врска со членот 15 став 5 од Законот за Сојуз-
ниот совет за координација на научните дејности и 
за Сојузниот фонд за финансирање на научните 
дејности, Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 6 јули 1966 година и на седницата 
на Просветно-културниот собор од 21 јуни 1966 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНИОТ ФОНД'ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Се потврдува финансискиот план на Сојузниот 
фонд за финансирање на научните дејности, што го 
усвои Управниот одбор на Сојузниот фонд за фи-
нансирање на научните дејности на седницата од 
27 март 1966 година. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 601 
8 јули 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

346. 

Врз основа на членот 175 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со членот 7 став 1 од Законот за Сојузниот 
совет за координација на научните дејности и за 
Сојузниот фонд за финансирање на научните деј-
ности Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 6 јули 1966 година и на седницата на 
Просветно-културниот собор од 21 јуни 1966 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА СОЈУЗНИ-
ОТ СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА НАУЧНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ 

Се потврдува Статутот на Сојузниот совет за 
координација на научните дејности, што го усвои 
Сојузниот совет за координација на научните деј-
ности на седницата од 24 декември 1965 година. 

Сојузна скупштина 

АС. бр. 475 
8 јули 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

Претседател 
На Просветно-културниот 

собор, 
Гуро Кладарич е. р. 

Го заменува 
претседателот на 
Сојузниот собор 
Потпретседател, 

Сергеј Крајгер, е. р. 

Претседател 
t Просветно-културниот 

собор, 
Гуро Кладарич е. р. 

Го заменува 
претседателот на 
Сојузниот собор 
Потпретседател, 

Сергеј Крајгер, е. р. 
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$47. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 и членот 
227 став 3 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, а на предлог на прет-
седателот на Сојузниот извршен совет, Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 
6 јули 19Ѕ6 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Од функцијата член на Сојузниот извршен со-
вет се разрешува сојузниот пратеник Светислав 
Стефановиќ. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 664 

8 јули 1966 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р Го заменува претседателот 
на Сојузниот собор 

Потпретседател, 
Сергеј Крајгер, е. р 

348. 

Врз основа на членот 3 став 1 од Законот за 
паритетот на динарот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА КУРСНИ-

ТЕ РАЗЛИКИ 

1. Во Одлуката за начинот на пресметување на 
курсните разлики (,Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/65, 38/65, 40/65 и 45/65) во точката 4 по ставот 2 се 
додава нов став 3, кој гласи: 

„Курсните разлики што ќе настанат од увозот 
на стоки што го извршиле овластени увозници во 
свое име а за туѓа сметка, се должни да ги уплатат 
корисниците на стоките за чија сметка се увезени 
стоките." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
2. Во точката 7 став 1 одредбата под 4 на крајот 

се додаваат запирка и зборовите: „а до 31 мај 1967 
година општествените правни лица што за свои по-
треби добиваат средства од буџетот, а се должни да 
ги плаќаат курсните разлики". 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Курсните разлики на средствата што ги држат 

на девизни сметки кај банките во Југославија или 
кај банките и деловните партнери во странство нема 
да ги плаќаат општествените правни лица и граѓан-
ските правни лица, ако тие средства потекуваат од 
помош или од подароци од странство." 

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

P. п. бр. 55 
22 јуни 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

349. 

Врз основа на членот 46 точка 1 од Законот за 
општествената контрола на цените („Слз^жбен лист 
на ФНРЈ", бр. 30/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65 и 57/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У КА 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ОПРЕДЕ-
ЛЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПРЕВОЗОТ НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
1. Цените на превозот на патниците и стоките 

на железничките транспортни претпријатија, утвр-
дени врз основа на законот, мораат да се искажат 
во еден износ за целиот превозен пат и во един-
ствената таблица на цените, согласно со членот 6 
од Законот за организацијата на југословенските 
железници („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/66). 

2. Цените на превозот на стоките од точката 1 
на оваа одлука во внатрешниот сообраќај, извозот 
и увозот мораат да се формираат така што на рела-
ции подолги од 200 km рамномерно да се намалуваат 
(дегресија на цените) во определени проценти што 
се зависни од должината на превозниот пат и од 
тарифниот разред, и тоа: 

Зони на отетој ание Тарифен разред 
1 и 2 3 и 4 5 и 6 

од 201 ДО ЗОО км ДО 5°/о 4°/о 3% 
ОД 301 ДО 500 км ДО 10% 8% 6% 
ОД 501 ДО 700 км ДО 15% 12°/о 9% 
ОД 701 ДО 1000 км ДО 20% 16% 12% 

3. Генералниот директор на Заедницата на Ју-
гословенските железници ќе ја утврди, врз основа 
на членот 38 точка 8 од Законот за организацијата 
на Југословенските железници, единствената табли-
ца на цените на превозот на патниците и единстве-
ната таблица на превозот на стоките со дегресијата 
според точката 2 од оваа одлука и ќе го пропише 
начинот на примената на тие таблици. 

Единствените таблици на цените за превоз на 
патници и за превоз на стоки мораат да се објават 
најдоцна до 31 јули 1965 година. 

4. Цените формирани според одредбите од оваа 
одлука ќе се применуваат од 1 септември 1966 го-
дина. 

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

P. п. бр. 54 
6 јули 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен (девет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

350, 

Врз основа на членот 59 во врска со чл. 28 до 
35 од Основниот закон за заштита на растенијата од 
болести и штетници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65), сојузниот секретар за земјоделство и шумар-
ство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ 
ЗА ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НА РА-
СТЕНИЈАТА, ЗЕМЈАТА И ОРГАНСКОТО ЃУБРЕ 
И ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕ-
ТО И СУЗБИВАЊЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ БОЛЕ-
СТИ И ШТЕТНИЦИ ПРИ УВОЗОТ, ИЗВОЗОТ И 

ПРОВОЗОТ 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на вршење здрав-
ствена контрола иа растенијата, земјата и орган-
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окото ѓубре и за мерките за спречување на шире-
њето и сузбивање на растителните болести и штет-
ници при увозот, извозот и провозот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 41/65) во членот 3 став 1 зборовите: 
„косеново и иглолисно дрво" се заменуваат со збо-
розите: „дрво на костен и петоиглолисни борови". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 04-2750/1 
30 јуни 1966 година 

Белград 
Заменик 

сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Душан Илиевиќ, е. р. 

351-
Врз основа на членот 14 став 5 и членот 44 од 

Законот за Народната банка на Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 12/65), членот 101 став 2 и 
членот 102 од Законот за банките и кредитните ра-
боти („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 
4/66 и 26/66) и чл. 1 и 15 од Законот за мерките на 
кредитната политика во 1966 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 57/65), гувернерот на Народната 
банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ 
УСЛОВИ И ЗА РОКОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ И КО-

РИСТЕЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ 
ВО 1966 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за поблиските услови и за роко-
вите за давање и користење на краткорочните кре-
дити во 1966 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/66 и 19/66) во точката 6 ставот 2 се менува и 
гласи: 

„Роковите за враќање на кредитите за продаж-
ба на стоки не можат да бидат подолги од 3 месеци, 
сметајќи од денот на користењето на кредитот." 

2. Точката 8 се менува и гласи: 
„Кредити за купување стоки банките можат да 

даваат до износот на фактурата за купените стоки 
што служи како основ за користење на кредитот, и 
тоа само ако договорениот рок за плаќање не е по-
долг од 20 дена и ако од денот на издавањето на 
фактурата не поминале повеќе од 30 дена. 

Роковите за враќање на кредитот за купување 
на стоки не можат да бидат .подолги од 3 месеци, 
сметајќи од денот на користењето на кредитот." 

3. Точката 10 се менува и гласи: 
„Кредити за сезонски залихи на готови стоки 

банките можат да даваат само за зголемениот обем 
на залихите на тие стоки кој настанува поради се-
зонската неусогласеност помеѓу производството и 
продажбата односно помеѓу набавката и продаж-
бата." 

4. Точката 11 се менува и гласи: 
„Кредити за сезонски залихи на репродукционен 

материјал банките можат да им даваат на произво-
д и т е л о т стопански организации, и тоа само за зго-
лемениот обем на тие залихи кој настанува поради 
сезонската неусогласеност помеѓу набавката и пре-
работката." 

5. Точката 12 се менува и гласи: 
„Кредити за вонредни залихи на стоки банките 

мажат да даваат по исклучок, кога ќе настапат вон-
редни околности врз кои барателот на кредит, спо-
ред оценката на банката, не можел на влијае. Во 
тој случај банките ќе даваат кредити првенствено 
за зголемениот обем на залихите на стоките кој на-
станува како последица од условите на продажбата 
односно набавката на странскиот пазар." 

6. Деловните банки се должни височината и 
обемот на давањето на краткорочни кредити на ко-
митентите да ги усогласат така што вкупното ниво 
на тие кредити ка ј сите банки до крајот на октомври 
1966 година да не го надминува нивото на кредитите 
што ќе го определи Народната банка на Југославија 
согласно со потребите за стабилизација на пазарот. 

7. Народната банка на Југославија ќе бара од 
деловните банки да го намалат обемот на кратко-
рочните кредити, ако утврди дека тие со својата 
кредитна активност овозможуваат висока ликвид-
ност на своите комитенти. 

8. Одредбите од точ. 6 и 7 на оваа одлука не се 
однесуваат на краткорочните кредити за извоз на 
стоки, за залихи на стоки приготвени за извоз и за 
производство на стоки за извоз. 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

О. бр. 46 
11 јули 1966 година 

Белград 
Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
др Никола Миљаниќ, е. р. 

352. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИ-

ТУВАЊЕ НА ЦИНКОВАТА ПРЕВЛЕКА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Испитување на рамномерноста на 
цинковата превлека со бакарен сул-
фат, на железни или челични пред-
мети — — — — JUS С.А6.020 

Испитување на маса на цинк на 
поцинку в ани челични и железни 
предмети — — — — — — — JUS С.А6.021 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ј у -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1967 година. 

Бр. 04-4331/1 
28 јуни 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
ст анд ар дизациј а. 

Славољуб Виторовић, е. р. 

353. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ХЕМИСКАТА ПРЕРАБОТКА НА ДРВО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 
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Целулоза за производство вискозни 
предива и целофан — — — — 

Целулоза. Земање мостри — — — 
Целулоза. Определување алфа-, бета-

и гама-целулоза — — — — — 
Целулоза. Определување на банковиот 

број — — — — — — — — 
Целулоза. Определување вискозноста 

на целулозата во раствор на купри-
тетраминхидроксид — — 

JUS H.N4.101 
JUS H.N.8.130 

JUS H.N8.131 

JUS H.N8.I32 

— JUS H.N8.133 
Целулоза. Определување содржината 

на материи растворливи во смес на 
ментол-бензен — — — — — 

Целулоза. Определување содржината 
на сува материја — — — — — 

Целулоза. Определување содржината 
на пепелот — — — — — — 

Целулоза. Определување содржината 
на SiOz и СаО — — — — — 

Целулоза. Определување степен пот на 
белината — — — — — — — 

Целулоза. Определување на реакцио-
ната способност за формирање на 
вискозата 

354* 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

'4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ",, бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МА-

ШИНИ АЛАТКИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Средства за придржување предмети 

ва машини алатки. Средишни гне-
зда од 60* — — — — — 

"Средства за придржување предмети 
на машини алатки. Средишни гне-
зда од 600 со навој — — — — JUS М.А5.212 

Типизација на машини алатки. Ра-
стојание Т жлебови. Широчина на 
работни маси — —• — — JUS M.G0.061 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 196? година. 

JUS М.А5.210 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 
Средишни гнезда од — — — JUS М.А5.210 
Средишни гнезда од 60» — со навој JUS М.А5.212 
донесени со Решението за донесување југословен-
ски стандарди за спирални бургии („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/53) 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јануари 
1967 година. 

JUS H.N.8.134 

JUS Н.N8.135 

JUS H.N8.136 

JUS H.N8.137 

JUS H.N8.138 

— — — — — JUS H.N8.139 

Bp. 11-4392/1 
29 јуни 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

2* Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јули 1967 година. 

Бр. 08-4391/1 
29 јуни 1966 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација« 
Славољуб Виторовић, е. р. 

355. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 

од Законот за Југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-

СТА НА ТЕХНИКАТА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Техника за заварување метали. Кла-
сификација на грешките при за-
варувањето — — — — — — JUS С.Т3.020 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение се применува од 1 јануари 1967 година. 

Бр. 11—4393/1 
29 јуни 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот 
завод за стандардизација. 

Славољуб Виторовић, е. р. 

356. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во издание на Тугословенскиот 
дардизација се донесуваат следните 
стандарди: 
Халогени деривати на јагленоводород. 

Трихлоретилен, технички, стаби-
лизиран — — — — — — — 

Халогени деривати на јагленоводород. 
Перхлоретилен, технички — — 

Чисти хемикалии. Азотна киселина 
Чисти хемикалии. Оксална киселина 
»Чисти хемикалии. Лимонска киселина 

завод за стан-
југословенски 

JUS Н.В2.030 

JUS Н.В2.035 
JUS H.G2.O60 
JUS H.G3.120 
jus н т т 
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2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и рлегуваат во сила 
на 1 јануари 1967 година. 

Бр. 22-4390/1 
29 јуни 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

357. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 

РАДИЈАТОРИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Радијатори од леано железо, 
членкави. Форма и мери — — — JUS М.Е6.051 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јануари 1967 година. 

Бр. 04-4329/1 
28 јуни 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација. 

Славољуб Виторовић е. р, 

358. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 

^ Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е ПИТ Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ГРАДЕЖЕН ОКОВ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Брави за метални врати, универ-
зални. Форма и мери — — — — JUS М.К3.031 

Брави со цилиндричен јазик за 
метални врати, универзални. Форма 
и мери — — — — — — — — JUS М.К3.032 

Оков за градежна столарија: 
Брави без клуч за внатрешни 

врати на стан, универзални. Форма 
и мери — — j u s М.КЗ.ОЗЗ 

Прифатна плоча аголна, универ-
зална, за брави без клуч за внатреш-
ни врати на стан. Форма и мери — JUS М.К3.044 

Прифатна плоча рамна, универ-
зална, за брави без клуч за внатреш-
ни врати на стан. Форма и мери — JUS М.К3.045 

Штитови за брави без клуч за 
внатрешни Брати на стан. Форма и 
мери — JUS М.К3.062 

Всадно јазиче. Форма и мери — JUS М.К3.231 
Еднокрака квачица со штит за 

прозорец, за всадно јазиче. Форма и 
мери — — — — — — — — JUS М.КЗ.239 

Прифатна плочка за всадно ја-
зиче. Форма и мери — — — — JUS М.К3.264 

2 Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 февруари 1967 година 

Бр. 04-4327/1 
28 јуни 1966 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација. 
Славољуб Виторовић е. р. 

359, 
Врз основа на членот 34 од Законот за промет 

на лекови („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), во 
врска со точката 13 од Упатството за пропишување 
и издавање на лекови („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 2/56), началникот на Управата за фармацеуте^ 
служба и медицинско снабдување донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЛЕКОВИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИЗДАВААТ 

БЕЗ ЛЕКАРСКИ РЕЦЕПТ 

1. Без лекарски рецепт можат>еда се издавааат 
лековите што во Југословенската фармакопеја не 
се обележени со знакот на еден крст (+) или со 
знаци на два крста ( + + ) . како и лековите наведени 
во Листата I, што е напечатена кон ова решение и 
негов е составен дел 

2. Без лекарски рецепт можат да се издаваат 
и лековите во. определени количини наведени во 
Листата II, што е напечатена кон ова решение и 
негов е Составен дел. 

3. Без лекарски рецепт можат само на барање 
од здравствена установа да се издаваат лековите 
наведени во Листата III, што е напечатена кон ова 
решение-и негов е составен дел. 

4. Со денот на влегување во сила на ова реше-
ние престанува да важи Решението за лековите што 
можат да се издаваат без лекарски рецепт („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 18/62> 

5. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

15. Бр. 500/1 
10 јуни 1966 година 

Белград 
Началник 

на Управата за фармацевтска служба 
и медицинско снабдување. 

Венцеслав Павлов, е. р. 

Л И С Т А I 
1) Abin, дражеје, „Југодијететика"; 
2) A-Ce-De, сируп, „Крка"; 
3) Acetisal, таблете. „Алкалоид", „Фармаков, „Га-

леника" и „Хемофарм"; 
4) Acetysal, таблете, „Медика", „Серво Михаљ" и 

„Здравље"; 
5) Acetysal-Chinin, дражеје, „Хемофарм"; 
6) Acidum acetylsalioylicum, таблете, „Крка"; 
7) AcisaV таблете, „Плива"; 
8) Acychin, дражеје, „Галеника"; 
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9) Асу norm, дражеје, „Крка"; 
10) Alcodin, сируп, „Алкалоид"; 
11) Alginal, „Југодијететика"; 
.12) Althaeae radix, „Далмацијабиље"; 
13) Alugel, таблете, „Лек"-
14) Amarum liquidum, „Лек"; 
15) Amcofen, таблете, „Крка"; 
16) Amidocain, раствор, „Бпсналијек"; 
17) Andol, таблете, „Југодијететика"; 
18) Antibion, вагиналне таблете, „Алкалоид"; 
19) Antistin-Privin, раствор, „Ciba"; 
20) Aplosan. „Југодије!етика"; 
21) Aqua redestillata, ампуле, „Алкалоид", „Гале-

ника", „Хемофарм", Институт за серуме и вак~ 
цине „Торлак" — Београд, „Југодијететика", 
„Крка", „Лек", „Плива", „Серум завод" — Ка-
линови^ и „Здравље"; 

22) Asepsol, pacTBQp, „Плива"'. 
23) Astma, цигарете, „Биљака"; 
24) Astmin, цигарете, „Далмацијабиље"; 
25) Azukot, таблете, „Југодијететика"; 
26) B-Complex, дражеје, „Крка"; 
27) B-Complex, гранулат, „Крка"; 
28) Bebivit, „Југодијететика"; 
29) Bedoxin. таблете, „Галеника"; 
30) Benadon, таблете, „Roche"; 
31) Benil, раствор 0,5%о (пробиле), „Крка* , 
32) Benil, раствор 1%о (промила), „Крка"; 
S3) Benil, желе, „Крка"; 
34) Bevipiex, дражеје, .Галеника"; 
35) Bevipiex, гранулат, „Галеника"; 
Зв) Bevipiex, капи, „Галеника"; . . 
37) BIF, „Југодијететика"; 
38) Bilacid, дражеје, „Галеника"; 
39) В oral, маст, „Алкалоид"; 
40) Borogal, борни крем, „Галеника"; 
41) Borvazelin. „Алкалоид", „Босналијек", „Крка11 

и „Здравље"; 
42) Brassican, сируп, „Будимка"; 
43) Bumilen, кисело млеко у праху, „Ennstal"; 
44У Caffetia, >̂ та благе* „Алкалоид"; 
45) CalcecTevit, таблете, „Алкалоид"; 
46) Calcetiv D, таблете, „Галеника"; 
47) Calcibrom, гранулат, „Алкалоид" и „Галеника"; 
48) Calcibrom, таблете, „Алкалоид" и „Галеника"; 
49) Camilac, „Liempf"; 
50) Capsiment, liquidum, „Босналијек"; 
51) Carbo medicinalis, гранулат, „Алкалоид"; 
52) Carbo medicinalis, таблете, „Алкалоид" и 

„Медика"; 
53) Ceratonia, „Ју го дијететика"; 
54) Ceratonia, гранулат, „Ју^дијететика"; 
55) Cetavlex, крем, „1.С.Р."; 
56) Cetavlon, pulvis, „1.С.Р."; 
57) Cetavlon, раствор, „IC P." и „Серум завод" — 

Калиновиќ; 
58) Cevikalcit. таблете, „Босна лиј ек"; 
59) Chamomillae flos. „Далмацијабиље"; 
60) Chinisal, дражеје, „Фармаков; 
61) Chloroxyn, таблете, „Хемофарм"; 
62) Cbolagit, дражеје, „Галеника"; 
63) Choloboldin, дражеје, „Галеника"; 
64) Ciloprin, капи за уши. „Крка"; 
65) Codacyl, таблете, „Галеника"; 
66) Codaphen, таблете, „Алкалоид"; 
С7) Cofalgol, таблете, „Лек"; 
68) Coffaminophen, таблете, ,,Фармакос"; 
69) Coffecetin, таблете, „Галеника"; 
70) Coffecodin. таблете. „Лек"; 
71) Contrafег G, вагинални желе, „Галеника"; 
72) Contrafer Т, вагиналне таблете, „Галеника"; 
73) C-Rutin, таблете. „Лек"; 
74) C-Vitamin, таблете, „Алкалоид" и „Лек"; 
75) Cyclopyrin, таблете, „Галеника"; 
76) Dekstracid, „Ју го дијететика"; 
77) Dekstromalt, „Југодијететика"; 

78) Dequadin, таблете, „Importex Chimici pharma-* 
ceutici"; 

79) Dermothiol, маст, „Алкалоид" и „Галеника"; 
80) Diabenyl-Rhinex, раствор, „Алкалоид" и „Га-

леника"; 
81) Diaplyrin, супозиторије, „Лек"; 
82) Digestal, дражеје, „Галеника"; 
83) Dipiivan, капи за нос, „Плива"; 
84) Di-Sal, „Крка"; 
85) Diuramon, дражеје, „Плива"; 
86) Dulcolax, дражеје, „Здравље"; 
87) Dulcolax, супозиторије, „Здравље"; 
88) Endiaron, таблете, „Spofa"; 
89) Enterobin, маст, „Галеника"; 
90) Enteroseptol, таблете, „Галеника"; 
91) Entero-Vioform, таблете, „Ciba"; 
92) Enzynorm, дражеје. „Nordmark Werke"; 
93) Ephecodin, дражеје, „Здравље"; 
94) Ephecodin. сируп, „Здравље"; 
95) Ephedrin, маст, „Алкалоид" и „Галеника"; 
96) Ephedrotussiri, сируп, „Здравље"; 
97) Ephetussin, сируп, „Плива"; 
98) Eulaxin, таблете, „Плива"; 
99) Expectoral, дражеје, „Плива"; 

100) Fairmaplex, дражеје, „Фармакос"; 
101) Festal, дражеје, „Hoechst" и „Серво Михаљ"; 
102) Finalgon, маст, „Здравље"; 
103) Frangolax, дражеје, „Биљана"; 
104) Galipyrin, таблете, „Галеника"; 
165) Galophyt, гранулат, „Алкалоид" и „Галеника"; 
106) Gastol, плочице, „Југодијететика"; 
107) Genogel, желе, „Лек"; 
108) Genosan, желе. „Лек"; 
109) Genosol, вагиналне таблете, „Лек"; 
110) Genotan. паста, „Лек"; 
111) Genoval, овуле, „Лек"; 
112) Gingiflavin, раствор, „Биљана"; 
ИЗ) Globuli vaginales cum Gyrodalo, „Крка"; 
114) Glutamin, гранулат, „Босналијек"; 
115) Glutamin, сируп, „Босналијек"; 
116) Glutamin, таблете/ „Босналијек"; 
1.17) Helminal, дражеје, „Merck"; 
118) Helmitin, сируп, „Крка"; 
119) Helmitin, таблете, „Крка"; 
120) Hemalgol, таблете, „Хемофарм"; 
121) Hexamethylentetraminum, таблете, „Босна ли јек": 
122) Hyperprotidine 60, гранулат. „Guigoz"; 
123) Hyperprotidine 92, прах, „Guigoz"; 
124) Imidin, капи за нос, „Фармаков; 
125) Infantan, маст, „Алкалоид" и „Галеника"; 
126) Ipecan, сируп, „Лек"; 
127) Iversal, таблете, „Галеника"; 
128) Jecoderm, маст, „Галеника"; 
129) Jecolan, маст, „Алкалоид"; 
130) Jodpepton, раствор, „Галеника"^ 
131) Kalii iodidum, таблете, „Југодијететика"; 
132) Kazeina, „Југодијететика"; 
133) Kofambin, таблете, „Здравље"; 
134) Lakomalt, „Југодијететика"; 
135) Laktacid, „Југодијететика"; 
136) Lakten, „Astra"; 
137) Laktovit, „Југодијететика"; 
138) Lanazol, маст за нос, „Здравље"; 
139) Lekosept, маст, „Лек"; 
140) Lekosept, таблете, „Лек"; 
141) Маст за нос, „Галеника"; 
142) Menthosan, дражеје, „Лек"; 
143) Multivitamin, дражеје, „Галеника", „Крка" и 

„Плива"; 
144) Multivitamin, liquidum, „Галеника"; 
145) Naphazolin 0,5%о (промила), капи, „Хемофарм"; 
146) Naphazolin 1%о (промила), капи, „Хемофарм"; 
147) Natrii chloridi solutio isotonica, ампуле, „Плива"; 
148) Natrii salicylas, таблете, „Крка"; 
,149) Neolac, „Југодијететика"; 
150) Neovit, гранулат, „Крка"; 
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151) Nicodan, маст, „Босна ли јек"; 
152) Nona-Gel, вагиналне супозиторије, „Боснали-

јек"; 
153) Noscapin, сируп, „Алкалоид"; 
154) Noscapin, таблете 15 mg, „Алкалоид"; 
155) Novodrin, сируп, „Крка"; 
156) Novolax, дражеје, „Крка"; 
157) Novolax, супозиторије, „Крке"; 
158) Novorectol, маст, „Галеника"; 
159) Novorectol, супозиторије, „Галеника"; 
160) Olivin, гранулат, „Фитонија"; 
161) Opodeldoch, „Алкалоид", „Галеника" и „Крка"! 
102) Otocain, капи, „Југодијететика"; 
163) Otosol, капи, „Хемофарм"; 
164) Pankreatin, дражеје, „Галеника"; 
165) Паста Zinci oxydi, „Крка"; 
166) Паста Zinci salicylate, „Крка"; 
167) Patentex, маст, „Фармаков и „Галеника"; 
168) Реппас, обра но млеко у праху, „Guigoz"; 
169) Pennac, пуномасно млеко у праху, „Guigoz"; 
170) Pepsamin, таблете, „Галеника"; 
171) Pepsan, таблете, „Плива"; 
172) Pergalen, маст, „Серво Михаљ"; 
173) Phenacod, таблете, „Крка"; 
174) Phenalgol, таблете, „Лек"; 
175) Piperazin, гранулат, „Галеника"; 
176) Piperazin adipat, таблете, „Галеника"; 
177) Plantolax, дражеје, „Југодијететика"; 
178) Plibex, дражеје, „Плива"; 
179) Plibex, зрнца, „Плива"; 
180) Plivadon, таблете, „Плива"; 
1В1) Plivit A+D, уљани раствор, „Плива"; 
182) Plivit Бг, теблете, „Плива"; 
183) Plivit В«, таблете. „Плива"; 
184) Plivit С, таблете, „Плива"; 
185) Plivit 9, дражеје, „Плива"; 
186) Plivit PPF, таблете. „Плива"; 
187) Polyzim, дражене, „Крка"; 
188) Primosan, сируп, „Веслалијек"; 
189) Primulin, сируп, „Галеника"; 
190) Privin, solutio 0,5%о (промила) „Ciba"; 
191) Privin, solutio 1%') (промила) „Ciba"; 
192) Privin, желе, „Ciba"; 
153) Proculin, капи за очи, „Алкалоид,, и „Галеника"^ 
194) Prolaxal cum Phenolphthaleino, емулзија, „Лек"; 
195) Purgarol. таблете, „Галеника"; 
196) Ramna, гранулат, „Шумапродукт"; 
197) Recto-Serol, маст, „Фармакос"; 
198) Rhamna, чај, „Биљана"; 
199) Rheuma, liquidum. „Здравље": 
200) Rheuma, мелем, „Здравље"; 
201) Rheumin, liniment, „Галеника"; 
202) Rheumin, liquidum, „Алкалоид", „Галеника" и 

„Крка"; 
203) Rheumin, маст. „Алкалоид" и „Галеника"; 
204) Rhinex compositum, капи, „Алкалоид" и „Га-

леника"; 
205) Rinidol 3, раствор. „Лек"; 
206) Roborotonin. „Галеника"; 
2'07) Rotex, таблете. „Хемофарм"; 
2(8) Saccharin, таблете, „Галеника", „Хемофарм", 

„Крка" и „Медика". 
209) Salcophen. таблете „Крка"; 
210) Salviae folium, „Биљана"; 
211) Sanochin. дражеје, „Крка" 
2.12) Sanotussan, сируп, „Крка"; 
213) Sanovit, маст, „Крка"; 
214) Septol, раствор, „Хемофарм"; 
2- 5) Seval, дрежеје, „Југодијететика"; 
24 6) Sevalumal, дражеје, „Југодијететика"; 
217) Solutio isotonica Ка С1, ампуле. Институт за 

серуме и вакцине „Торлак" — Београд, „Крка" 
и „Здравље"; 

218) Solutio Masticis, „Југпдијететика"; 
219) Species Althaeae. „Биљана" и „Шумапродукт"; 
220) Species amarae, „Биљана,, и „Шумапродукт"! 
221) Species cholagogae, „Биљана"; 
222') Species diureticae, „Биљана" и „Шумапродукт"; 
223) Species laxantes, „Шума про ду кт";' 
224) Species pectorales, „Биљана" и „Шумапродукт"? 
225) Species sedativae, „Биљана" и „Шумапродукт"; 
226) Straminol, маст, „Крка"; 
2?7) Straminol, пудер, „Крка"; 
228) Straminol, раствор 1%, „Крка"; 
229) Straminol. раствор 10°/o, „Крка"; 
230) Straminol, таблете, „Крка"; 
231) Sulfaguanidin, таблете, „Алкалоид", „Фармаков 

и „Крка"; 
232) Sulfaguanidinum, таблете. „Босналијек" и „Пли-

ва"; 
233) Sulfuran pro balneo, плочице, „Зорка"; 
234) Suppositoria Glyceroli за децу, Апотека „Зри-

кавац", „Централна апотека" — Загреб и „Ме-
дика"; 

235) Suppositoria Glyceroli за одрасле, Апотека „Зри-
кавац", „Централна апотека" — Загреб и „Ме-
дика"; 

236) Suppositoria haemorrhoidalia, „Крка"; 
237) Tabulettae Calcii gluconates, „Централна апоте-

ка" — Загреб; 
238) Tabulettae Natrii salicylates, „Централна апоте-

ка" — Загреб; 
239) Tabulettae purgantes, „Централна апотека" — 

Загреб; 
240) Thelmin, сируп, „Плива"; 
241) Thymotussan, сируп, „Плива"; 
242) Tiliae flos, „Далмецијабиље"; 
243) Toclase, дражеје, „Лек"; 
244) Toclase, сируп, „Лек"; 
245) Toclase, супозиторије за децу, „Л£к"; , 
246) Tonicum. „Алкалоид", „Крка" и „Лек"; 
247) Tonin, сируп, „Здравље"; 
248) Ulcosan, прашак, „Босналијек"; 
249) Ulter, таблете, „Лек"; 
250) Ung. contra rheuma, „Медика"; 
251) Ursin, гранулат, „Шу малро дукт"; 
252) Uvin, чај, „Биљана"; 
253) Valerin. капи, „Биљана"; 
254) Vaselinum album, „Крка"; 
255) Vi-gal, гранулат, „Галеника**; 
256) Vinergin, „Босналијек"; 
257) Vitacitrol, „Плива"; 
258)' Vital, зрнца, „Плива"; 
259) Vitalakomalt, „Југодијететика"; 
260) Витамин A + D, уља ни раствор, „Хемофарм"; 
261) Витамин А+Вз. водени раствор, „Галеника"; 
262)) Витамин Вз, таблете, „Алкалоид", „Хемофарм" 

и „Крка"; 
263) Витамин Be, таблете, „Хемофарм" и „Крка"; 
264) Витамин С, таблете, „Фармаков, „Хемофарм", 

„Крка" и „Серво Михаљ". 
265) Vitaslad, сируп, „Здравље"; 
266) Vitonin, eliksir, „Плива"; 

Л И С Т А II 

1) Aerosan, дражеје, „Плива", у количини до 4 
дражеје; 

2) Aleudrin, таблете, ,.Boehringer Sohn" и „Здра-
вље", у количини до 20 X 0,02 g. 

3) Aminopyrin, у таблетама или прашковима као 
и у комбинација у количини до 10 X 0,3 g. 

4j Aminoveron. таблете, „Галеника", у количини до 
10 таблета; 

5) Angised, таблете, „Burroughs Wellcome", y коли-
чини до 10 X 0,5 mg; 

6) Antipyrin, y таблетама или прашковима као и у 
комбинација у количини до 10 X 0,5 g; 

7) Chinidinum, таблете, „Алкалоид" и „Галеника", 
у количини до 20 X 0,2 g; 
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8) Chinini hydrochloridum, дражеје, „Алкалоид", 
„Фармаков и „Галеника", у количини до 
10 X 0,3 g; 

fi) Cholipin, дражеје, „Здравље", у количини до 20 
дражеја; 

10) Codein, у таблетама или праднковима као и у 
комбинацији, у количини до 10X0,03 g; 

11) Diedi nitrate, капсуле, „Italseber", у количини 
до 12 капсула; 

12) Galichin, дражеје, „Галеника", у количини до 20 
дражеја; 

13) Hexobarbiton, таблете, „Плива", у количини до 
2 X 0,25 g; 

14) Insulin, ампуле 400 и. ј., „Галеника", у количини 
до 10 ml; 

15) Insulinum Zinco protaminatum, ампуле 400 и. ј., 
„Плива", у количини до 10 ml; 

16) Isofan—Insulin, ампуле 400 и. ј., „Галеника", у 
количини до 10 ml; 

17) Isolevin, сублингвалне таблете, „Cilag" и „Крка"; 
у количини до 20 X 0,015 g: 

18) Lingualette Erythroli tetranitratis, „Југодијете-
тика", у количини до 20 X 0,005 g; 

19) Movibon, таблете, „Плива", у количини до 4 та-
блете ; 

" 20) Navisan, дражеје, „Лек", у количини до 10 дра-
жеја; 

21) Nitroglycerin, таблете, у количини до 10 х 0,0006 g; 
22) Noscapin, дражеје, „Алкалоид**, у количини до 

15 X 30 mg; 
23) Pentetrazol, капи, „Хемофарм", у количини до 

10 ml; 
24) Phenacetin, у таблетама или прашковима као 

и у комбинација v количини до 10*0,3 g; 
25) Phenobarbiton. у таблетама или прашковима као 

и у комбинацији, у количини до 10 X 0,015 g 
односно 2X0,1 g; 

26) Postafene, таблете, „Галеника", у количини до 
4 таблете; 

27) Rodavan, дражеје, „Босналијек", у количини до 
10 д р а ж е ј а : ' 

28) Santonin, у таблетама или прашковима као и У 
комбинацији, у количини до 10 * 0,03 g: 

29) Solutio Cresoli saponata, y количини до 125 g; 
30) Spiritus Iodi. y количини до 10 g; 
31) Vertigosan, таблете, „Галеника", y количини до 

10 таблета. 

Л И С Т A III 

li Antimit, ампуле, „Плива"; 
2) Aretus, маст, „Алкалоид"; 
3?) Bayer Е 39, ампуле, „Bayer"; 
4) Cikloserin, капсуле, „Плива"; 
5> Cikloserin, таблете, „Плива"; 
6) Cycloserin, капсуле, „Галеника"; 

Cycloserin, таблете, „Хемофарм"; 
8) D-Cycloserin, таблете, „Roche"; 
9) Degranol. ампуле, „Chinoin"; 

10) Delysid, ампуле, „Sandoa"; 
И) Ecolid, ампуле, „Ciba"; 
12) Ecolid. таблете, „Ciba": 
13) Endoxan, ампуле. „Босналијек"; 
14) Endoxan, дражеје, „Босналијек"; 
15) Farmiserina. капсуле, „Farmitalia"; 
16) Farmizina, таблете, „Farmitalia"; 
3 7) Farmotal, ампуле, „Farmitalia"; 
IP) Flebocortid, ампуле, „Richter"; 
13) Fluothane, „I. C. P 
2f>) Halothan, solutio, „Хемофарм" и „Hoechst"; 
21) Hostacain. forte ампуле, „Серво Михаљ"; 
22) Hydrocortisone, ампуле, , Roussel"; 
23) Hypertensin, ампуле, „Ciba"; 
24) Kanamicin, „Плива"; 
25) Kanamycin, s-ulfat, „Farmitalia"; 
26) Leukeran, дражеје, „Burroughs Wellcome"; 
27) Lyogen. ампуле, „Вук Gulden"; 
28) Majeptil, ампуле, „Specia"; 
29) Majeptil, Таблете б 10 mg, „Specia"; 
30) Natrii lactas, ампуле, „Југодијететика"; 

31) Nesdonal, ампуле, „Specia"; 
32) Novoserin, капсуле, „Крка"; 
33) Piazolin, таблете, „Кркз"; 
34) Pirazinamid, таблете, „Плива"; 
35) Plivaphen, ампуле за i- m. примену, „Плива"; 
36) Plivaphen, ампуле за i. v. примену, „Плива"; 
37) Pyostacine, таблете, „Specia"; 
38) Pyrazinamid, таблеге, „Крка" и „Лек"; 
39) Raveron, ампуле, „Robapharm"; 
40) Rigenicid, дражеје, „Крка" и „Oedeon Richter"; 
41) Rigenicid, супозиторије, „Крка"; 
АТ) Sanamycin, ампуле, „Вауег"; 
43) Solu-Cortef, ампуле, „Upjohn"; 
44) Surmontil, ампуле, „Specia"; 
45) Syncoumar, таблете, „Egyt"; 
46) ТЕМ, ампуле, „НоесћзГ; 
47) ТЕМ, капсуле, „Hoechst"; 
48) Terfluzine, ампуле, „Алкалоид"; 
49) Thiopental, „Spofa"; 
50) Torecan, ампуле, „Sandoz"; 
51) Trasylol, ампуле. „Bayer"; 
52) Trecator, таблете, „Алкалоид": 
53) Trecator, стерилни прашак, „Алкалоид"; 
54) Trecator, супозиторије, „Алкалоид"; 
55) Trenimon, ампуле, „Вауег"; 
56) Trenimon, капсуле, „Вауег"; 
57) Tubarine, ампуле, „Burroughs Wellcome"; 
58) Ultracorten Н, ампуле, „Ciba"; 
59) Urbason, ампуле, „Hoechst"; 
60) Urea (Карбамид), „Плива"; 
61) Vesparax, таблете, „Здравље"; 
62) Viocin, „Pfizer"; 
63) Viomicin, „Плива"; 
645 Zonulasi. ампуле, „Italseber"-
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